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Ш>№ГСТ80 сближениеПо-нататъшното развитие на 
сътрудничеството между грани
чните общини от нашата стра
на със съседните общини и места 
в НР България, обогатяването 
на това сътрудничество с ново 
съдържание; 
на граничните свиждания и 
приспособяването им към сега
шните отношения, както и ро
лята на обществено-политиче
ските организации в развитието 
на приятелство на граничното 
население от двете страни — 
беше тема на съвещанието на 
представителите на всички гра
нични общини към България, 
което се състоя в Ниш.

Представителите на общини
те размениха опит и мнения по 
въпросите за това, как занапред 
трябва да се развива сътрудни
чеството със съседите в НР Бъ
лгария, особено как да се даде 
ново съдържание на това сътру 
дничество в смисъл да бъде де
лово, по- интензивно и по-ра
ционално. Изтъкна се, че то мо
же да допринесе много повече

за по-нататъшното 
на населението от двете страни 
а с това и на двете държави 
ако се програмира по-обстойно 
и по-дългосрочно.

Ново качество в това сътру
дничество трябва да бъде него
вия делови характер и вклю
чването на всички обществени 
организации. Сътрудничеството 
ще има още по-голяма роля ако 
бъдат отстранени някои отрица 
телни явления особено на гра-

Босилеград
организирането

ЗАПОЧНАХА РАЗИСКВАНИЯТА 

ВЪРХУ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ничните свиждания като спеку
лата и, черната борса. В това 
направление трябва, 
кна на съвещанието, Социали
стическият съюз да предприе
ме и политически мерки за ра
зобличаване на носителите

се изтъ-

48 милиона по-малко —
наПървите обсъждания от стра 

на на съвета по стопанство въ
рху бюджета на общинската 
скупщина в Босилеград пока
заха, че тази година положени
ето ще е по-трудно и за про
светата и за всички служби, 
финансирани от общинският 
бюджет.

Заплануваният общински бю
джет за тази година възлиза 
на 260 милиона стари динара, 
или 48 милиона по-малко от 
лани.

Ако към това се прибави, че 
разчитането на дотации от Ре
публиката е неизвестно, тогава 
финансовото положение на Бо- 
смлеградската община тази го
дина ще бъде по-трудно. Дълго 
вете от предишните години, ка-

общината не ще бъде в състоя
ние да помогне завършването 
на училищните сгради в онези 
села където са започнати.

Още е по-трудно за онези се
ла където са училищните по
стройки пред рухване и къде
то са необходими спешни ин
тервенции.

Подобно е положението и с 
културната дейност, комунал
ното строителство и др. От за
делените средства ще зависи и 
работата на гимназията, както 
и това колко ученика ще бъдат 
записани в новата учебна годи
на. И материалните разходи ще 
бъдат сведени на минимум. Ще 
се води, сметка за всеки ди
нар, особено там където без 
много оправдание по-рано са

Общинската скупщина с подо
бни искове.

Необходимо е, до окончател
ното приемане на бюджета, ня
кои заведения и служби, жи
веещи от общинската каса, още 
един път да обсъдят реални ли 
са исканията им?

тези явления.
Подобни съвещания с цел

по-подробно и по-конкретно да 
се разгледат въпросите за съ
трудничеството с НР България 
ще се организират и в общини- 

сътрудниче-те, които такова 
ство вече развиват.

Л.
В. Вел.

ПРЕД ШЕСТИЯ КОНГРЕС НА ПРОФСЪЮЗИТЕ

ПО-ШИРОКО УЧАСТИЕ В 

ЖИВОТА НА КОМУНАТА
т За работниците освен трудо

вия колектив е важна и кому
ната, защото много свои права 
и интереси осъществяват в нея. 
Затова комуната е също важна 
сфера в работата на профорга- 
низацията. На практика обик
новено не е така, защото рабо
тниците ползваха своите само- 
управителни права в трудовата 
организация, най-често зарад 
подтискането им от самоупра- 
вителността на равнището на 
комуната пък интересите на ра
ботника не винаги бяха доми
ниращи и зарад това, че проф
съюзните ръководства повече 
се обръщаха към другите об
щински институции, отколкото 
към своите членове.

Макар главната битка за са
моуправлението и производство 
то да става в трудовата органи
зация, работниците трябва да 
се ангажират много повече в 
решаването и стопанисването 
с парите, които са отделили 
за общинския бюджет и за об
ществените фондове, от които се 
издържат социалните служби, 
просветата и др. За тези цели 
производителите отделят голя
ма част от средствата на своя 
труд, но думата им не е от го-

ш „излязат“ от своите трудови ор 
ганизации и да се ангажират в 
представителните органи, съве
тите, и другите институции в 
комуната и организациите. С 
по-активно и по-широко уча
стие в работата на Социалисти
ческия съюз например, произ
водствениците биха могли да 
изложат пред редица форуми 
своите проблеми и искания.

шават със средствата от бюд
жета. На първо място това са 
съобщенията, водопроводът, за
емането на работа и др.

Влиянието на профорганиза- 
цията трябва да е силно и вър
ху ценообразуването, по разви
тието на комунално-битовите 
услуги, образованието, защита
та на децата, и други съставки 
на жизненото равнище на тру
дещия се.

Босилеград

прахосвани излишни средства.
Има се впечатление, че и с 

разпределянето на бюджетните 
средства трудно ще върви, едно 
поради ограниченост на сред
ствата, а друго поради нереал
ните изисквания от отделните 
общински заведения.

Изглежда, някои от тях за
бравят, че едно са възможно
сти, а друго желания. Ще се 
държи сметка да се не повтори 
миналогодишната практика ко- 
гато на някои заведения пора
ди нереално заплануваните раз 
ходи били заделени повече 
средства, от които те си пови
шавали личните доходи. Тоя 
път няма да се появяват пред

кото и тоя от миналата година, 
която изнася 48 милиона стари 
динара също създават пробле
ми.

Ще се намалят ли личните 
доходи?

Според първите пресметвания 
бюджетовото състояние най-зле 
ще се отрази върху личните до 
ходи. Споменава се, че при по
ложение, ако не се намерят до
пълнителни средства, те могат 
да бъдат намалени дори с 20°/о 
в сравнение с миналогодишни
те. Но по всичко личи, че и та
зи година най-много ще бъде 
засегнато просветното дело. То
ва означава, че и тази година

ш щ щш :

лямо значение, когато се реша
ва за употребата на тези пари 
и затова обикновено интереси
те им се пренебрегват.

Тяхното
Миньори

влияние в живота 
на комуната трябва да се заси
ли, а затова е необходимо те да

Разбира се, много работа имат 
профсъюзите и във връзка с 
избирането на отборническия 
състав на скупщината, във 
връзка с работата на скупщи
ната и отборниците и народни
те представители.

Но за такава работа е нео
бходимо да има териториална 
профорганизация, която да е 
по-организирана и да има по
вече авторитет и способност. В 
предконгресните размишления 
има и такава идея — общин
ските скупщини на профсъюза 
да бъдат постоянно демократи
чно тяло, което да се събира, 
когато е необходимо.

Една от главните задачи на 
профсъюзите във връзка с 
включването на работниците в 
живота на комуната е да влияе 
върху скупщината на община
та и върху другите самоупра- 
вителни тела в комуната за ут
върждаване на такава политика 
и разпределяне на средствата 
с които максимално да помага 
работниците в борбата им за 
стопанската и обществената ре
форма. Профсъюзите трябва да 
видят кои са общите интереси 
на работниците и да насърча
ват обединяването на усилията 
им за разрешаванате на ония 
въпроси, които вече не се ре-

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЕКРЕТАРИАТА НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

ОТ ДУМИ към ДЕЛА
В Пирот се състоя първо за

седание на секретариата на ме- 
ждуобщинската конференция. 
Решението на междуобщинска- 
та конференция е комунистите 
най-напред да се позанимаят с 
идейно-политическите въпроси, 
които в настоящия момент са 
актуални в селското стопанство, 
като отрасъл, с който се зани
мава най-голяма част от насе
лението в трите общини, а има 
най-много общи проблеми. Ос
вен комисията, която се зани
мава с проучването на пробле
мите на селото, на това събра
ние секретариатът формира 
група комунисти, която да изго- 
тови анализ на проблемите на 
пазара на селскостопанските 
произведения, които да отраз

яват стремежа към подобрение 
на производството и кооперира
нето не само в земеделието, но 
и в животновъдството, като 
най-важен селскостопански от
расъл в този край.

Секретариатът е определил и 
група, която на основание на 
разговорите в трудовите орга
низации да разучи проблемите 
на развитието на този край, из
хождайки от настоящето поло
жение.

Освен това, обсъжда се и нео
бходимостта от устройването на 
съвещание с комунистите, зае
ти в просветата, културата, не
стопанските дейности — здра
веопазването, съдопроизводство 
то, общите служби и така на
татък.

За всички съвещания и пред
стоящата междуобщинска кон
ференция тези групи предвари
телно ще доставят материали, 
въз ценова на които да се рази
сква и след това да се изграж
дат общи становища по пробле
мите, които имат идейно-поли
тическа основа за разрешава
нето на най-различни противо
речия с цел за още по-бързо 
развитие. Секретариатът значи 
минава към конкретизиране на 
приетата програма и бързо ак- 
ционно обединяване на Съюза 
на комунистите към подтиква
не на процесите на интеграция 
в сферата материалното произ-

СОЛИДАРНОСТ С ВИЕТНАМСКИТЕ ЖЕНИ
Профорганизацията на про

светните работници при гимна- 
ята в Димитровград и Центъра 
за култура и забава в Димитро
вград реши да помогне на вие
тнамските жени с 200 нови ди
нара.

По този начин изказват сво
ята солидарност със справедли 
вата борба на виетнамския на
род срещу американския импе
риализъм.

водство.
М. В. М. Б.

/



Иван КараивановЮГОСЛАВИЯ И СВЕТЪТ

Средиземноморието 

зона на мира
ЮГОСЛАВСКИЯТ ПЪТ 

КЪМ СОЦИАЛИЗЪМ
Как от Средиземноморието да създадем зона на мира, си

гурност и равноправно сътрудничество — това приковава вни- 
на голям брой прогресивни партии и движения от

Преди осем години, на 27 март 1960, почина в Белград бележитият деец на междуна
родното работническо движение, члепът па Централния комитет на СЮК и народен предста- 

на Босилеградско и Димитровградско — другарят Иван Караиванов.
Той се роди и израсна в българското революционно движение, посвети по-голяма част 

от своята революционна дейност на международното работническо движение, а след Втората 
световна война — на югославското работническо движение и на социалистическото строите- 

пашата страна. Иван Караиванов даде голям принос за победата на социализма в

манието
двата бряга на Средиземно море. В тези размишления се вклю- 

нашия Социалистически съюа, чиито представители взе-
витсл

чва и
ха участие на всички досегашни заседания на това движепие, 
което има за цел подобрение па мира и сътрудничеството в об
ластта на Средиземноморието.

По бреговете на това море са ставали и изчезвали свето
вни империи, Средиземноморието с векове е представлявало 
една от най-бурните зони па световната политика. Кризите, 
които избухваха в света, като по правило, винаги намираха 
отражение и в тази област, която и днес привлича стратезите 
на богатите столици. Пътищата на европейския колониализъм 
винаги водеха през Средиземноморието — към далечните про
стори па Ориента, Средна Азия, Далечния изток, или на юг: 
към ширините на Африканския континент.

Нито една област в света, или по-добре казано, пито един 
регион, не е така разнолик както Средиземноморието. Тук има 
големи расови, религиозни, езикови и културни различия, исто
рически наследени и различен стспеп на стопапска развитост. 
Бреговете на този басейп представляват почти едпо тримеж- 
дие на три континента. Тук се намират осемнадесет страни на 
Европа, Азия и Африка, същинска мозайка от републики и 
кралства и една типичпо колониалпа територия — Гибралтар.

В този разнообразен свят — се роди идеята за обедипява- 
прогрссивните сили. Едип от инициаторите на тази идея 

Югославия. Представителите на прогресивните партии и 
движения проведоха досега няколко консултативни съвеща
ния в Белград, Рим, Болония и Дамаск. На тези съвещапил еди
нодушно се стигна до заключението, че занапред трябва да се 
мине към организиране на по-широка конференция па всички 
тези сили с цел да се подобрят политическите обстоятелства в 

който неотдавна бе жертва па една тежка 
На досегашните събрания на представители на про- 

бе осъдена израелската агресия срещу араб-

лство на
По случай годишнината от смъртта на бележития революционер поместваме 

статиите му, пратспи в дните преди смъртта му за публикуване в „Братство .
една от

решителна- 
към социализма и

и така направиха 
та крачка 
социалистическата демокрация.

Чрез децентрализацията на 
производството те премахнаха 
всички пречки за размиряване- 
то и за/илваието на производ
ството. И те предадоха не само

пръв го забеляза иОще в края на победоносната 
война и

го откри, 
дефинира другаря Тито. Пръв 
той каза решително своето — 
„Не" и нашите народи тръгна
ха с него, в неделимо единство 
с него и цялата партия, поправ
яха своите грешки и вървяха 
напред. В тежкия процес на 
борба нашите народи гледаха 
самия живот и се учеха от не
го. а не от готови формули и 
калъпи, защото за тях мракс-

възтържествувалата 
революция Югославия имаше 
60 процента от тежката инду- 

своите ръце. Тези 60°/о 
частна собственост

стрия в 
индустрия, 
бяха превърнати в народна соб- 

После този процентственост. 
нарастна. Неимоверно се увели
чи процента на пациоиализира- 

в ръцете на бе-

ръцете напроизводството в 
производителите, те предадоха 
и властта в ръцете на комуни-ната и дадена 

зимотните селяни земя от аг

не па 
е и

тази част на света,
агресия.
гресивните партии 
ските страни.

Една от задачите на предстоящата конференция па про
гресивните партии и движения в Средиземноморието ще бъде 
предприемането на акции за окончателно изключване на поли
тиката от позицията па силата и агресията в по-широки, све
товни размери. В рамките на тази активност трябва да се осъ-народиществи отдавнашния стремеж на средиземноморските 
този регион да се превърне в истинска зона на мира.

Не е изключено тази акция, която се организира на рав
нището на партиите, един ден да се превърне в акция на пра
вителствата от крайбрежните средиземноморски страни, чиито 
народи в настоящето събрание виждат една важна крачка в 
историята на Средиземноморието. С десетилетия завоевателни 
войски от Европа па път за Изток са мипавали през Средизем-

стълкновение не еИ нито едно по-широко военно

без съмнение, положително ще въздеиствува върху 
политическото, положение в света.

но море.

момент, 
развитието на 1

М. Гавриловлч щ
ШШШ Щ

В огледалото на статистиката щШш
На снимката: президентът Тито и Иван Караиванов в разговор.

Колко хляб консумира 

югославянинът
те. И народът, който не знае
ше добре да произвежда 
фабриките и предприятията и 
който не знаеше добре да уп
равлява държавата, се зае да 
се учи и да произвежда и да у- 
правлява. Партията и нейното 
ръководство начело с другаря 
Тито — ние не се срамуваме да 
признаем това, предадоха и са
мото производство и самото уп- 

управляват те, а не някой друг, равление в ръцете на народа.
Това

-ленинизма не бе догма, а пра
вило за действие. Те се учеха 
от живота и гледаха само пра
вилно да приложат принципите 
на маркс—ленинизма.

В тласкането на производ
ствения процес към социализ
ма нашите народи не закъсня
ха да предадат социалистиче
ските фабрики и предприятия 
в ръцете на трудещите се да ги

рарната реформа. Социализи
рането на средствата на произ
водството вървеше в мъчите
лен процес на борба против те
зи, от които имахме право да 
очакваме само помощ.

Нашият път към социализма 
е Титов път. Не че той го е из
мислил, не! Този път бе създа
ден от историята при 
вълна на революцията. Той съ
ществуваше в живота. Но пръв

във

хляб,мали консумирането на 
при
мазнини и други видове храна. 
— повече зеленчук и овощия,

новатаЗнае се, че нашата страна мо
же да не внася пшеница. На 
първо място, защото има усло
вия да се увеличи производ
ството у нас. Не е без значение 
обаче и това, колко пшеница 
консумира югославянинът го
дишно.

Производството на пшеница 
у нас се е увеличило 50°/о в 
сравнение с 1950 година, но все 
още не може да се задоволи все 
по-голямото консумиране. Зато 
ва средно на година се внасят 
около 90 хиляди вагона пше
ница.

Според данни на световната 
организация за земеделието 
(ФАО) нашата страна се нами
ра почти на челно място в кон
сумирането на пшеница. Данни 
те за периода от 1962 до 1965 
година показват, че у нас са 
консумирани 197 кг годишно на 
глава от населнието за същия 
период тези цифри в други 
страни са по-други. Например 
австриецът е консумирал 98,2 
кг, датчанинът 75,1, холандецът
— 74, американецът — 65,6, 
унгарецът — 133, италианецът
— 130, мексиканецът — 126, ин
диецът — 142 кг. и пр. Разбира 
се, има страни, които консуми
рат пшеница колкото ние, да
же и повече. Например румъ
нецът консумира — 196,5 кг, а 
турчинът — 223 кг. годишно.

Като се гледа това, произли
за, че вносът значително зави
си и от това, колко ще се на-

заместване с друга храна

ние зовем социализъм, 
югославски социализъм.

Откъслечна форма тези ду
ми аз съм чул от разни хора. 
Но цялостно и системно те саИМА ПРОПУСКИ В 

ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ
изразени от нашия вожд и у- 
чител. Било е бурно Адриати
ческо море и един ден е пли
скало сините си води връз ска
листите брегове. А ние сме се
дели около него и сме го слу
шали. Той е говорил не да ни 
учи, говорил е като искал да 
обясни на себе си много неща 
и да се убеди, че това е така, 
че това е нашия път и при то
ва нашия единствен и прав път. 
Ние създаваме социализъм не 
заради самия социализъм, а за

ли е в състояние да заработи и 
за хляба си.

Поради слабия контрол, пре
димно от страна на данъчната 
служба и инспекцията по паза
ра, в комуната без позволител
но работят много занаятчии. На 
пример не е зарегистрирана ни
то една шивашка работилница, 
а от 40 открити занаятчийски 
— строителни работилници, ни
то една не работи легално.

И това предизвиква недовол
ство сред частните занаятчии и 
стопанските организации.

В данъчния отдел признават, 
че имат значителни опущения 
в работата си и че разпределя
нето на данъка не е най-спра
ведливо. Да добавим и това, че 
в службата работят само двама 
души, които максимално са об
ременени с 
работи. Те

без сериозно да се обсъди по
ложението. Нямат критерии в 
облагането. За да се обложи с 

един частен занаятчия

Услужни стопански организа
ции в Босилеградско упражня- 

натиск върху данъчнатават
служба в общинската скупщи
на частните занаятчии макси
мално да се облагат с данък, 
Този натиск особено се заси-

. данък
необходимо е, между другото, 
приблизително да се установи 
неговият годишен оборот, цени
те на услугите, разходите и др. 
Само въз основа на тези еле
менти е възможно да се издаде 
реално данъчно решение. И Ре
публиканският секретариат за 
финанси категорично търси та
къв метод при определянето на 
данъка, како напомня най-мал
ко три пъти всяка занаятийска 
работилница да бъде изучава
на, а след това да се взима ре
шение.

ради народа, заради нашите хо
ра. Ние трябва .първо да нахра
ним и облечем

ли, защото стопанските органи
зации показват . все по-слаби 
финансови резултати. За 
шото финансово положение, в 
което се намериха, организаци
ите обвиняват частните зана
ятчии зарад конкуренция.

Частниците пък се оплакват 
че се са много обложени с да
нък да бъдат третирани както 
и обществения сектор.

Какво е действителното по
ложение, и кой има право, не 
може да се отговори точно. До
ри и данъчните органи в Общин
ската скупщина. .

На основание на един потза- 
дълбочен анализ на решенията, 
които издава тази служба и с 
които определя данъка, се сти
га до извода, че се те взимат

хора,
ние няма да оставим револю
цията да изяде своите деца. На
шият социализъм е хуманен.. 
Той не може да бъде друг 
Такъв е той в своята вътреш-

нашитело

на, такъв е и във външната си 
политика. Ние искаме равно
правни, мирни отношения с 
всички други народи. Ние сме 
за решаване на конфликтите 
по мирен начин защото знаем 
добре какво значи днес войната 
и какво може тя да ни донесе. 
Ние сме за мирна коегзистен- 
ция. И не от сантименталност, 
не зарад някакъв пацифизъм..

Това повърхностно определя
не на данъка не поставя в ед
накво положение и самиге ча
стниците. Има по-способни за
наятчии, които притежават ма
шини, а ползват и чужда рабо
тна ръка, плащат данък, кол
кото например и оня остарял, 
който работи сам и който едва

административни 
не са виновни за 

положението, защото по обек
тивни причини не са в състоя
ние да изпълнят задачата си.
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ЧАКАЙКИ ДУМАТА НА СЪДА ЗА „СЛУЧАЯ 7 ЮЛИ”

За генерален директор на комбинат 

»Димитровград« отново избран
Живко Виденов

МНОЗИНА ПИТАТ 

ДОКОГА ОТЛАГАНЕ?
Вече цяла година измина от

как е закрито търговското пред 
„7 голи“ в Димитров-

съдията-следовател, относно об
щинския съд в Димитровград.

Срещу бившия директор на 
търговското предприяие „7 юли“ 
се води следствие „Ки Н°7/67“, 
с което се обвинява за несъзна
телна работа, предизвикала фа
лит на стопанска организация. 
Следствие се води и срещу Ми
лан Вукелич. От

— РАБОТНИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ В КОМБИНАТА НАГРАДИ Ж. ВИДЕНОВ ЗА ДЪЛГО 
ГОДИШНО УСПЕШНО РЪКОВОДЕНЕ НА НАЙ-ГОЛЯМАТА СТОПАНСКА ОРГАНИ
ЗАЦИЯ В КОМУНАТА С 5.000 НОВИ ДИНАРА

приятие
град.

В тоя период градът получи 
много нови магазини, които от
криха други търговски 
приятня от вътрешността, 
то и земеделската 
„Сточар". Дори можем да 
жем, че снабдявнането 
жданите чувствително 
брено.

пред-
как- За пръв път в Димитров 

градска община миналата сед
мица бе преизбран директора в 
най-голямата трудова ергани-, 
зация — комбинат „Димитровг 

са точни, рад“. Покрай членовете на Ра
ботническия съвет на заседани 

следствието ще ето присъствуваха и ръковод-
приключи за още месец-два. ствата на профорганизацията, 

след приключването на сле- Съюза на комунистите, Съюза
дствието материалите ще бъдат на младежта, членове на упра
доставени на окръжния обви- вителния съвет, отговорници по
нител в Пирот и по негово ре- сектори, трудови единици,
шение ще се възбуди или не- Работническият съвет ре
възбуди дело. Обаче щом от шава по наименованието на ге-
досега събраните материали се нералния директор на преприя
потвърждава вината на бив- тието и изслуша отчета му за
шия директор, то най-вероятно по-нататъшните мерки за разви
е, че окръжния обвинител ще тието му.
възбуди дело. Свикнали сме, когато се ка-

Грябва да посочим обаче, че сае за генерален директор, най-
вината за почти едногодишно често да слушаме обвиняващи
разтакане не лежи само в съди думи за бюрократизъм, нару-
ите-следователи, а и в устрой- шаване на самоуправителни
ството на съдовете. Защо, да права на колектива и неуспе-
речем, такива и подобни дела хи в работата на предприятие-
не се решават под спешно и то. И ако такова нещо очаква-
провинилите се бъдат наказани хме от Работническия съвет в
навреме, та назиданието да има комбинат „Димитровград“, мно-
по-широк отзвук. го бихме се излъгали.

От досегашната практика на- За досегашния директор 
казанията едва ли имат възде- Виденов — нито дума на обви- 
йствие, понеже хората за годи- нение.
на и повече, колкото трае сле- Напротив всички разисква-
____ _ ния имат общ знаменател — не-
д ието, почти забравят слу- говата работа, инициативи и у-
чая' ‘ мело ръководене способствува-

ха за девет години, от малка ра 
ботилница с тридесетина рабо
тници, да израсне в предприя
тие, в което днес са заети към 
540 работници и има изгледи да 
се развива и занапред. То ста
на способно да прилага най-сло 
жна технология в гумарската 
промишленост. За това време 
фондовете многократно се уве
личиха, а личните доходи са 
най-високи в общината. Те не 
са намалявани и по време ко
гато и най-големите гумарски 
гиганти у нас, като „Борово“, 
изплащаха минимални лични 
доходи.

Освен другите качества, в ра
зискванията бе подчертана са- 

това моотвержената работа на Виде
нов, способността му да види 
най-късия път до целта в про
веждането на по-съществените 
задачи на стопанската и обще
ствена реформа. Умелото ръко-

ното избиране на Живко Виде- 
предприятието. Още повече, че 
предстоят още твърде важни и 
сложени проблеми около реко
нструкцията на предприятието, 
в което Виденов прояви голя
мо умение и упоритост да се из
бори за средства и доказа оправ- 
даността на исканията на пред
приятието.

Работникът Никола Андонов 
изтъкна на заседанието, че ра
ботниците от неговата трудова 
единица проявяват загриже
ност ако досегашният директор 
не бъде избран отново. „В досе
гашната му работа и неговите 
способности имаме пълно дове
рие и искаме и занапред той да 
води нашата организация“.

В знак на признателност за 
досегашната работа Работниче
ският съвет награди Виденов с 
5.000 нови динара. И решение-

водене не се ограничавало са
мо на забелязване на перспе
ктивите в изнамирането на ме
рки, които водят към изход от 
трудностите, но и в схващани
ята и стремежа към довеждане 
на специалисти и подобрение 
на квалификационната струк
тура на работната сила, без ко
ято няма реформа, координира
не на работата със професио
налните служби в разрешава
нето на проблемите на органи
зация на работата във всички 
сектори, въвеждането на съвре 
менна технология, както и сме
лостта да се нагърби с най-сло
жните и най-тежки задачи са
мо ако са в интерес на пред
приятието.

Всички тези качества съдей- 
ствуваха Работническият съвет 
да бъде единодушен в повтор- 
нов за генерален директор на

кооперация 
ка- средата на ми

налата година, когото е започна
то следствието, па до днес, 
вече от обвиненията 
и както ни осведоми съдията- 
-следовател

на гра- 
е подо- по-

Но мнозина се 
кой е виновникът 
нето, по-точно защо виновни- 

> кът и до днес не е наказан.
Неотдавна и на сесията на О- 

бщинската скупщина един 
борник поиска да му се обясни 
защо бившият директор на тъ
рговското предприятие е приет 
на работа в друго предприятие 
и защо виновниците за фалита 
на „7 юли” все още 
зани.

Може би не сме пренели до
сущ думите на отборника, 
смисълът е тоя — нима за ра
зораване на цяло едно 
приятие в края на 
няма да се търси 
Няма да предадем точно 
говора, но на отборника 
отвърнато, че се чака думата на 
съда, а докато той не провъ
згласи някого за виновен, то 
той има същите права, както 
и останалите граждани, относно 
правото да бъде приет на рабо-

интересуват
за закрива-

от-

не са нака-

но

пред- 
краищата

то за наградата също единоду
шно бе прието.

отговорност.
и от-

М. Б.
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Малка реплика

било

Ж.

Страх от бюрократизъм ли?та.
Въпросите,

гражданите във връзка 
с фалита на ,,7 юли“ ни нака
раха да потърсим отговор при

които поста
вят

Впрочем да чакаме думата на 
съда, която е и най-компетен- 
тна.

= Знае се, че съвършеното разпределение на труда и на 
= задачите осигурява на всяка работа максимум успешност. 
Ц Стремежът и днес е такъв — да се знае кой какво работи 
Е и да му се възлагат съответни задачи. Естествено е за 
Е отделни области в работата да 
| ставени лица, т.е. служещи и началници, или работници и 
Е бригадири, водачи на смяна и пр.
| При

Ст. Н.

Брестница има ниско и по-високо по-
- *гГГ- »

Наскоро нов пьт такава организация всеки отдел, например в ед
на община, има своя функция и отговорност. Така 
лесняват и хората, когато трябва да дойдат 

щ друг въпрос.

Ето, в Босилеградската община, ако искаш да се ос- 
Е ведомиш по данъка и питаш, къде е началникът, ще ти от

стопанския отдел — пак няма 
служещи в една или друга служба, а друго

то, което се пада на най-високопоставения 
Ш принадлежи. Те изглежда нямат

се у- 
по един или

Тази Наскоро още един обект ще 
се строи на този път — мо- 

Вече е докаран необхо
димият материал. След 
пътя ще бъде годен за съоб
щения.

година населението 
от село Брестница, Босиле- 
градско ще приключи със 
строежа на пътя, който да ги 
свърже с централния път при 
Бранковски мост.

Жителите на Брестница са 
събрали 700.000, а общината 
им дава 300.000 стари дина-

I
Iтелът. Вговорят, че такъв няма. 

такъв. Има
в отдела не им 

права, които се полагат 
Е на началник на даден отдел в такова управление.
_ Организираност по функция — такова е устройството
щ в босилеградското общинско управление, 
ц допринася значително за недоумицата на хората - страни, 
= когато им дотрябва нещо.

В.
а тъкмо таковара. ДокументаГолям принос в акцията и- 

ма Боян Лазаров, зоотехник 
— пенсионер, който най-мно
го се ангажирал. Той успял 
да заинтересува много отсели 
ли се от селото хора, които 
масово се отзовали. По тоя 
начин са събрани над 300.000

I Дали пък само на хората страни? А отговорността, а 
| настойчивостта в работата, а други неща? Могат ли в та- 
| къв случай да бъдат на същото равнище? Би могло, ако 
Е устройството беше на принципа на ръководене по сфери 
§§ работа —
Е СТОЯТ
Щ рекат.

ЛОШ ОТЧЕТ
Във връзка с отчета по диа

гнозите за Ш тримесечие в 1967 
година на Дома на народното 
здраве в Димитровград, Меди- ца нелогичиости. В амбуланта-

та в Димитровград, както се 
казва в отчета, е имало 5.361 
визитации — в диагнозите стои, 
че е имало само 734 ... или пък 
диагнозите не се внасят в кар
тоните, или пък отчетите се пи
шат наизуст...

За Трънско Одоровци в отче
та се казва, че имало 242 визи
тации, а по диагнозите излиза, 
че имало 894. В Поганово 88 
— колкото са внесени и в диа
гнозите.

Невъзможно и нелогично, се 
казва в забележките.

Своите службено-професио- 
нални забележки Медицинския 
център отправил до компетен
тните органи в Общинската 
скупщина.

От всичко дотук казано про
излиза, че отчетът на Дома на 
народното здраве в Димитров
град е правен лошо, несъвестно 
и произволно, за което осведо
михме и Завода за здравна за
щита в НР Сърбия.

Не можем да ги приемем за
стопанство, просвета и пр., начело на които да 

отговорни ръководители, независмо как ще ги ма
точни, защото в тях има реди-

цинският център е направил 
стари динара. следните забележки:
1111Ш1111111Ш111|1Ш1111111111111111Ш11ШШ11Ш1111!1111Ш1111111111Ш|1Ш1Ш11Ш1Ш1Ш11111111111111Ш1111Ш11111Ш1111Ш1Ш

Е Не ни е известно от какво са се ръководили 
Е тентните в общината —

компе-
от председателя, секретаря, ко- 

Е лектива до скупщината, за да устроят службите без начал- 
= ници-ръководители. Известно е обаче 
| устройство има възможност за 
= работа,

,шжжп гл това, че при такова 
недисциплина, за слаба

за по-малко отговорност. Даже 
хора да бъдат поставени

и за това някои 
на неравноправ-в положение

= ност.
Бюрократизъм_ не е, ако има началство да ръководи

| отделни сектори на работата. Значи причините за това тр
ябва да са другаде. Ако не са в недоверието към хората 

| или в заплатите, трудно може да се намерят те, когато 
I става въпрос за организационното ус тройство на службите,

Резултатът обаче е налице. Секретарят на ОС,
| ващ се като единствен ръководител на всички служби, 
| без помощта на началници на отделите е преобременен с 
| работа. Неговата функция пък не е само това — да бъде 
| началник на няколкото отдели. Той трябва да бъде в ис- 
| тинския смисъл на думата ръководител на общинската ад- 
= министрация, като се опира на началниците, и да помага 
| е изграждането на законната страна на политиката на об- 
5 Щинската скупщина.

При такова устройство един човек едва ли ще смог- 
| ва да осигурява успешност в работата на многото фрон- 
= 700е- М. Н. Нейков

1

явя-

Когато така се седи „на припек” и това е сигурен знак, 
че зимата е минала. Слънчевите лъчи мамят хората да поиз- 
лязат на разговор с комшии и позпати, да попреровят нови
ните и техните проблеми, даже и да си поразменят някоя и 
друга клюка.

Казват, че първият знак за идването на пролетта в Боси
леград и околните села били щъркелите, които в точпо опре
делена дата слизали в мочурищата под града. Но и тези разго
вори не са ли знак, че студовете са си отишли?

I
М. Б.
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Акшуални темиОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА

ЗА УВОЛНЕНИЕТО НА 

ЕДИН ПРЕПОДАВАТЕЛ
Кремиково няма вече да е проблем
— НАЙ-СЕТНЕ Е ЯСНО, ЧЕ ОРЕХИТЕ НЕ ГИ БИВА.
— ЩЕ СЕ ПОДДЪРЖАТ ДРЪВЧЕТАТА САМО В РАМНИ ДЕЛ.
— ЗЕМЯТА ЩЕ СЕ ПОДМЕНЯ, ИЛИ ЩЕ СЕ ВРЪЩА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ И.
— ВЛОЖЕНИТЕ СРЕДСТВА, РАЗБИРА СЕ, ЩЕ СЕ ОТПЛАЩАТ НА БАНКАТА.

огромна орехова градина 
18.000 декара. Банката обаче 
отпуснала кредит за един е-,

— 28 милиона ст. дина
ра — и били засадени 2.500 
декара.

Вече един месец в Звонци се 
водят разисквания за уволнява
нето на преподавателя 
Колев от страна на училището. 
Тези разисквания се характере- 
зират по това, че селяните, ка- 
кто никога до сега, вникнаха 
в проблемите на училището и 
на едно заседание на подружни 
цата на ССРН от 4 март 1968 
година взела решение 
Колев да си остане в училище
то. Протоколът от заседанието 
изпратили до Общинската кон
ференция на ССРН в Бабушни-

а това евател по история 
станало по лични амбиции, като 
добави, че „в училището обуче-

парцелите или ще се подме
нят ще е необходимо строго 
пазене от ерозията. Тя леко 
може да се върне, ако прите
жателите не продължат да 
гледат парцелите поне както

Тази година окончателно 
ще се реши проблемът Кре
миково. Очакванията, че таг 
зи месиост край Босилеград 
ще стане голяма орехова гра-> 
дина са се изпарили и всеки- 
му е ясно, че по-нататъшно-/ 
то поддържане на този ком
плекс води към разхищаване 
па парите, без да има полза.

Планира се да остане само 
комплексът в Рампи дел, къ- 
дето и орехите и другите о- 
вошкн показват известен на
предък. Кремиковският дял 
пък ще се залесява ,като от 
земята ще се подмени, а част 
ще бъде върната на притежа
телите й.

Дру^ изход, откровено ка- 
Отплащаието 

на близо 30 милиона стари 
динара вече е дошло, поддъ-> 
ржането на съхнещите орехи 
е скъпо, а за шест-седем го
дини приходите от сеното, ко
ето се получава, не могат да 
покриват ни разноските по 
поддържането, а не ли и от- 
плащането. По-добре е да се 
вдигнат ръце, отколкото да 
се правят нови разходи, кои
то ще са чиста загуба.

Цялата история на това на
чинание е известна на боси- 
леградското население. За
мисълът е бил да се направи

от
Иван

нието провеждат неподготвени 
преподаватели, а уволняват се 
подготвените.“

Много членове на конферен
цията като Илия Миланов, Ра- 
тко Сотирович, Станоя Андо
нов, Любомир Яначкович и ДР-, 
се застъпваха Иван Колев да ос
тане в училището „като най- 
способен просветен работник“. 
Петър Рангелов се застъпил за 
решението на Съвета, но бил 
прекъсван от страна на присъ- 
ствуващите, които твърдят, че 
Колев има., по-добри квалифи- 
кции дори и от директора на 
училището Зоран Лепоев.

На това място не можем, пи
то пък имаме възможност да 
навлизаме в изправността на 
решението на учителския съ
вет, нито на Конференцията на 
ССРН. Истината е в това, че

тап

Иван

ца.
Тази конференция също бе

ше бурна. И докато едни застъ
пваха мнение, че ССРН няма 
право да се меси в проблемите 
на училището поради това, че 
то има самоуправителни права, 
други доказваха че преподава
теля Колев „е най-стар и най- 
способен преподавател и акти
вен работник както в училище
то така и в селото" (Здравко 
Петров). Директорът на учи
лището Зоран Лепоев, също та
ка член на местната конферен
ция каза, че на конференцията 
може да се разисква върху ра
ботата на училището, но не мо
же и да се решава по тези въ-

I

Щ:ШтШг

Iзано, и няма.

з,

създалите се отношения в се
лото и дори в района разду
хват старите вражди в това у- 
чилище. Засиленият пък инте
рес на гражданите за работата 
на училището не трябва напъ
лно да се вземе като бъркане в 
„компетенциите на училището“, 
защото училището като обще
ствена институция трябва ви
наги да бъде под надзор на об
ществото. Не може училищния 
съвет да се затвори и да не да
ва на гражданите, родителите, 
чиито деца учат там, да се из
казват върху проблемите му.

Б. Пик.

ж.

проси, защото „уволението на 
Колев е в компетенция на ор
ганите на самоуправлението в 
училището.“

Иван Колев, дългогодишен 
преподавател, също негодува 
пред членовете на конферен
цията. Той каза, че съвсем не 
е вярно, че той е получил уво
лнение поради съкращаване на 
работното му място — препода-

Горите — богатство, което трябва да пазим

досега са гледани. В цялата 
работа с ореховите насажде-. 
ния това е единственият, 
и добър резултат, че ерози
ята е смирена и надделяна.

На края излезе, че и тази
пол-

В комплекса била включе
на и частна земя срещу под
писани документи, че земята 
се оставя на двадесет годиш
но ползване за орешак. Дъ
лго време след това стават 
спорове между частниците и 
общината. Хората си плащат 
данъка, а не ползват земята. 
Подобни места не им се 
дават ни даром, ни срещу 
малко възнаграждение и за
почват да си искат парцели-

но

I

единствена инвестиция, 
звана от Босилеградско, оти
ва на вятъра. Утеха обаче и- 

не се е загазило с вси
чките 18.000 декара и поне 
земята сега е спасена от еро
зията. Друго няма.

Похвално обаче е това, че 
новият състав на ОС ще смо
гне сили да пресече с разхи
щаването на парите и да оп
рави отношенията между ча
стните притежатели и коопе
рацията, защото и това до
карваше много недоразуме
ния около делбата на сеното.

Председателят впрочем ка
тегорично заяви: „Тази го
дина ще се справим с „Креми
ково”. Вярваме на думите му, 
в които лежи единствено ра
зумното решение на отдавна 
наболелия проблем.

ма

Рибите-богатство, което не се цени те.

ОСТАВА САМО РАМНИ 
ДЕЛ, НО ...

— Несъзнателни хора вече са упшцожили рибите в Драговищица — Много взривни ве

щества у хората — Как да се спре бракониерство то? — За бъдещето не се мисли. От 2.500-те декара ще оста 
нат само около 1.000 декара 
засадени с овощия в Рамни 
дел. Другото вече няма да се 
поддържа и ще се залесява 
или ще се връща на хората.

Но и тук трябва да се ми
сли по-добре. Това землище 
сега е облагородено. То вече 
не е пустиня, както преди го
дини, но земя, която обезпе
чава поне добър сенокос. Не
зависимо дали ще се върнат

решение за глобяване този ко
ято е обадил бракониера ще 
получава парично възнаграж
дение както следва:

— за глобен по негова заяв
ка „динамиташ“ — 25.000 ст. ди
нара, за бракониер с мрежа — 
20.000, със сак — 15.000 и за хо
ра, които с ръце или остри пре
дмети ловят — 10.000 стари ди
нара.

В дружеството се надяват, че 
тези по-остри мерки ще нама
лят значително масовото уни
щожаване на рибите в Драго
вищица и притоците й.

Динамитните бомби са най- 
- пагубни за рибите, които ни
кой не защищава. Бомбата не 
избира — убива малки и голе
ми риби и опустошава вировете 
на реката. А после не се и събе
ре всичкото, но надве-натри,

В Босилеградската община 
казват ,че един човек само в 
един ден хвърлил седем бомби 
във вировете на Драговищица, 
за да улови риба. Мнозина хо
ра, които би трябвало да сле
дят за спазването на закона, 
също бракониерствуват. Между 
тях се споменава един завеж
дащ местна канцелария, един 
учител, който даже е наказан 
от съдията за нарушения, и 
други. И членове на риболов
ното дружество понякога зах
върлят въдицата и ловят с по-

защото гърмежът далече отива.
Взрив пък лесно се намира. 

Частни лица могат да получат
динамит за вадене на камък за 
строежи. Никой не контролира, 
колко е необходимо и колко ос
тава след завършената работа. 
На строещия се път при Кара- 
маница също има динамит, кой
то може да се употреби и за 
такава цел. При местните общно

м н. н.
сигурни средства.

Счита се, че миналата година 
във всеки по-голям вир на Дра
говищица са хвърлени най- ма
лко по десетина динамитни бом сти има динамит и капси. От
би. Колко пъти е хвърляна всякъде взривът стига до бра- 
мрежа — това не може да се кониера, защото няма достатъ- 
изброи. В града и по селата чен контрол на употребата му. 
край реката има много мрежи, 
сакове и други забранени сред
ства за риболов и всички те са 
в постоянна употреба. Колко 
риба се унищожава така, труд
но може да се определи, но във 
всеки случай надминава есте
ствения прираст. Значи, опас
ността от изчезване на пъстър
вата е налице.

НАЗЪРИЦАНЕ СЕ -МИСЛИ ЗА 
БЪДЕЩЕТО

Бракониерството по вировете 
на Драговищица показва, че 
хората или не знаят, или не ис
кат да знаят, че това рибно бо
гатство може да бъде от огром
на полза за населението в близ
ките години.

Драговищица 
пътя, който води почти по ця
лото й течение до Рибарци. Ко- 
гато този път се осъвремени и 
стане достъпен за туристите и 
риболовците,
Драговищица ще бъде най-си
гурната „стръв“, която ще- ги 
доведе до Босилеградско. Усло
вията за риболов тук са мно
го изгодни, защото реката е до 
пътя и не иска допълнителни 
изкачвания и трудности. За ри
барите с по-пълни кесии и по
вече годинки това е повече от 
щастие.

Идването им пък, няма 
мине само с таксите за риболо
ва, но ще се отрази и върху 
другите
което ще е материална изгода 
за всички.

Но дотогава ако така се про
дължи, богатството ще изчезне, 
а с него и възможността рибата 
да привлече туристи в Босиле
градско.

Две села строят път !

ДРУЖЕСТВОТО ГОТВИ 
МЕРКИ Населението от село Назъ- 

рица и Ярешник провеждат ед 
на обемна акция. Строят 
път, който да ги свърже с 
централния път в Бистър.

Съществуващият път е те
сен и в лошо състояние. При 
това положение съобщителни
те връзки на тези села са би-

Горската секция в Босиле
град, която е заинтересувана 
за експлоатация на горите в 
тоя район, ще подпомогне ак
цията с взрив и алати. Об
щинската скупщина ще даде 
взрив и 500.000 стари дина
ра, с които ще се заплати на 
минното предприятие „Треп- 
ча” да просече с булдозери 
каменистите места на трасе-

тече досами
Риболовното дружество, кое

то е главен стопанин на това 
изчезващо богатство, е в тре
вога, какво да направи да за
пази рибите?

То протестира, че глобите са 
ниски, глобяването бавно, а ни
кой не се <- наема по-свясно да

пъстървата от

КОИ БРАКОНИЕРСТВУВА? се бори срещу крадците на ри
би. Но от протестите не боли 
глава никого.

Затова сами готвят мерки да 
спрат този непозволен „спорт“ 
или „професия“.

На първо място установяват 
служба — пазач на реката, кой 
то да обикаля вировете и да 
следи тези, които бракониер
ствуват.' Ще поискат глобите да 
бъдат повишени, 
временно за всяка уловена пъс
търва се установи обезщетение 
— 5.000 стари динара. Открива

но ако това е поспряло, бра- нето на бракониерите и тяхно
то обаждане на съдията за на-

Мнозина. Селяни от околните 
села, служещи, риболовци 
дружеството, ученици. Не знае- 
се само дали между тях 
жени, или и те ще 
скоро.

От по-рано даже имало слу
чаи да се отива и със служебни

ли трудни, а понякога почти 
и невъзможни. Особено през 
зимата.

Подготовките

от
то.има 

започнат Очаква се и земеделската 
кооперация в Долно Тлъми- 
но да подпомогне акцията, по 
неже и тя ще има полза с из
граждането на тоя път.

С това ще се подобрят съ
общенията, снабдяването, из-

да и провежда
нето на акцията стана през 
есента миналата година и про 
дължи тази пролет. Активно

превозни средства. Значи, има
ло е бракониери и между отго
ворни длъжностни лица. Сега, 
казват, тази кражба я няма.

приходи в комуната,
като съще-

работи населението от двете 
села. Местното самооблагане

носа на селскостопански сто
ки в този район.

е вече разпределено и ще се 
ползва изключително за тоя 
обект.

кониерството не е намалено и 
в Драговищица почти няма 
пъстърва.

рушения дружеството ще въз
награждава парично. За всяко В. в.м. н. н.
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В Босилеградско На здравни шеми

Пред започване Чистият въздухна тазгодишните 

акции по залесяване Когато в една стая живеят повече хора, във въздуха се 
натрупва въгледвуокис, в по-големи количества, отколкото е 
допустимо. Едновременно с това се увеличава влажността на въз 
духа. Към всичко се прибавят изпарения при приготвяне на 
храната и замърсяването на въздуха от пушенето.

„Отворете прозореца, ще се задушим.“ „Стига сте пуши
ли, отровихте ни.“ — Подобни изрази не рядко се чуват в за
творени помещения, където се събират хора за по-дълго време. 
Разбира се, никой не се е задушил, нито се е отровил в буква
лния смисъл на думата. Но при всички тези случаи околният 
въздух не отговаря на хигиенните изисквания и може да се 
отрази неблагоприятно върху здравето на хората. А това от
давна е доказано от науката. Ако не се поддържа необходима
та чистота, при движението на хората и особено при играта 
на децата се вдига много прах, който може да се задържи във 
въздуха в продължение на часове. В лошо устроеното жилище, 
с недостатъчна вентилация или влажни стени, въздухът до
бива дъх на застояло, на мухъл.

Много важно условие е да се използуват правилно вси
чки помещения в жилището, според тяхното предназначение. 
Не трябва да се пренаселяват само отделни стаи, защото въз
духът лесно се замърсява. От тази гледна точка е съвсем вре
ден навикът да се живее само в една стая, често пъти в най- 
лошата.

Към края на тоя месец в Бо
силеград ще се състои годиш
но събрание на младите 
на което освен редовните 
проси ще се разисква 
годишния

бюджет. При положение ако се 
удовлетвори иска фондът ще и- 
ма възможност по-дълготрайно

но Тлъмино разшири. Ако не се 
направи това фондът няма да 
бъде в състояние за тазгодиш-

горани,
въ-

и за таз- 
план по залесяване. 'VВ 1968 година 

залесяват 4главно ще се 
оголени и ерозивни 

площи. Според плана - 
ще залесят 120 хектара 
като за целта дадат 12.000

-•
>•

гораните
площ,

тру
додни и засадят 570.000 борови 
и акациеви фиданки.

За разлика от ■сминалите го
дини в настоящата, 
ще заделят голямо внимание за 
опазването на вече залесените 
площи. Такива акции

гораните
■ * -: 

: :
^ т * щ

се пред
виждат на повърхнина от 80 ха. 
С това ще се спре унищожава
нето на новозалесените 
щи,- защото ще се провеждат 
редица допълнителни 
окопаване, плевене и др. Ще 
стане и мелиорисцаце на стари 
деградирани и

Нашият съвет е:
— Поддържайте чистота, изтупвайте навреме, почиствайте 

с влажна кърпа, използвайте прахосмукачки. Така ще према
хнете праха в жилището.

— Да се пуши в стаите, особено където има малки деца, 
е равносилно на престъпление.

пло- г.х А;;;
■%шт РЩ

акции —

частично уни
щожени гори.

Най-обемни акции 
ване ще се проведат в селата 
на Тлъминския и 
район, които са

— В студените дни жилището се проветрява бързо, в 
продължение на няколко минути. По-добре е да се осигури не
прекъснато проветряване, като се оставят отворени малки про
зорчета.

по залеся-

Любатски
всъщност най- 

ерозивните краища в комуната. 
И тази

— С тези прости, обикновени наглед средства, се пости
га задоволителна чистота на въздуха, жилището ви осигурява 
пълна отмора.

година носители 
акциите ще бъдат главно уче
ническите бригади на гораните. 
Очаква се дейно участие 
вземат и съществуващите сел
ски бригади и частниците, 
то ще залесяват свои площи.

на

— За предпочитане е, разбира се, чистият въздух на от
крито. По-богат на кислород и озон, той е наситен и с етери
чни изпарения от растенията. Затуй на добре уредения двор 
трябва да се гледа като на необходима част от жилището.

Д-р. И. Льочев

да

кои-

Недосшта
материал Комунални ироблеми на с. Раичиловци

ЩММ Щ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ! МРЕШИ тази година въпроса с по- 
съдачния материал няма да бъ
де цялостно разрешен. Тоя 
проблем трябва да се разреши 
чрез фонда на горското стопан
ство при Общинската скупщи
на. Това е обаче невъзможно, 
защото фонда ■ разполага с нез
начителни средства. По-точно 
той ще обезпечи тази година 
само един милион стари дина
ра, което недостига за по-пълно 
съдейтсвие в акциите по зале
сяване на гораните и частници
те. Единственият източник на 
приходи на тоя фонд са такси
те от изсечените дърва предна
значени за продажба. В случая, 
ако съществува решение за за
плащане на такси за всяко от
сечено дърво тогава приходите 
на фонда биха били много по- 
големи.

Поради тези обстоятелства 
фондът е поискал от Общин
ската скупщина да отпусне 6 
милиона стари динара от новия

Наскоро в село Райчилов- 
ци, Босилеградско, ще се ор
ганизира обемна акция. Ста
ва дума за реконструкция нд 
електричната мрежа. Ще 
подменят електричните

лбове и инсталациите с което 
ще се даде възможност село
то да получи трифазен ток, 
След тези начинания мрежа
та ще остане под ведомство 
на електричното предприя
тие в Лесковац.

За целта тези дни се про-> 
веде събрание на избиратели
те местното самооблагане 
за тази година да се използва 
на тоя обект. Вече са събрани 
над 150.000 стари динара от 
онези семейства, които са се 
приключили към електрична-1 
та мрежа, а в момента не са 
внесли определената сума.

На събранието бе решено 
да се въведе и улично освет
ление.

Години наред Райчиловци, 
а също и с. Радичевци, имат 
големи проблеми с вадата, ко- - 
ято ползват за напояване на 
полето. В какво се състои въ
проса? Поради интензивното 
строене жилищен блок къц 
Райчиловци, мнозина са сте
снили вадата. Поради това 
става невъзможно напояване
то с тази вада. А тя е от го
лямо значение, защото от нея 
зависи полевъдното производ 
ство на Райчиловци и Ради
чевци.

Общинската скупщина ня
колко пъти обсъжда този въ
прос, но резултати няма. Се
га обаче, местната общност в 
Райчиловци иска от община
та да образува комисия ко
ято да намери решение.

Голините трябва 
да реши въпроса с посадъчния 
материал, като за целта открие 
още някой разсадник в кому
ната, а съществуващият в Дол-

да се залесяват
ното залесяване да обезпечи 
500.000 фиданки посадъчен ма
териал. се

В. Вел. стъ-

ОБЛАГАНЕ, НО ЗА КАКВО?
Въпросът със социалното о- 

сигуряване на селскостопански
те производители в Босилеград 
ската община отново е на дне
вен ред.

По всичко личи, че за реша
ването му е необходима голяма 
ангажираност на Общинската 
скупщина и останалите обще
ствено-политически организа
ции в комуната. Проблемът е

ясен селскостопаните плащат 
социално осигуряване, а не мо
гат да го ползват.

Как се е стигнало до това по
ложение трудно е да се разбе
ре. Още е по-трудно да се ра
звърже „Гордиевия“ възел на 
това осигуряване.

Всичко е започнало в октом
ври миналата година.

Дотогава селскостопанските о- 
сигуреници в комуната са за
плащали основно, което е по 
закона обезателно и разшире
но осигуряване, което бе въве
дено въз основа на съгласието 
им. Но според един република
нски закон разширеното оси
гуряване бе премахнато, а за
държано само основното. При 
това положение осигурениците 
са дължни да заплащат 5 на 
сто от годишния кадастърски 
доход за основното осигурява
не. Обаче, те заплащат 12 на 
сто, всъшност сума, която е би
ла валидна и за основното и за 
разширеното осигуряване. С е- 
дна дума казано, селскостопа
нските производители в Боси- 
леградска община ОТНОВО за
плащат разширено осигуряване,

литическите организации и ор
ганите на Общинската скупщи
на пояснение. Поради недоста
тъчна осведоменост за въпроса, 
те обвиняват общината, че е тя 
дала съгласие за него. Стига се 
дори до там, че мнозина отказ
ват да заплащат и данъка си, 
поради убеждение, че община
та ги е обременила с тези из
лишни разходи.

Сумата, която неоправданно 
заплащат осигураниците е зна
чителна. Например едно чети- 
ричлено семейство с кадастъ
рски доход от 100.000 стари ди
нара ще заплати годишно за 
това непризнато осигуряване 
16.000 дин. Това не е малка су
ма, с оглед на икономическото 
състояние на селскостопански
те производители в комуната.

За сметка на това Комунал
ният завод всяка година осъ
ществява свърхпечалби. Го
вори се, въз основа на прове
рени данни, че и миналата го
дина тази печалба е била зна
чителна. По всичко личи, че 
тези средства се изразходват 
за увеличаване на заплати и 
строене на луксозни здания. А- 
бсурдно е, че това става при 
такива обстоятелства, когато в 
Босилеградско няма нито една 
построена сграда на амбулато
рия. Нали и Босилеградската 
община има право да разчита 
на някоя помощ от Завода, ако 
се знае, че тук той годишно 
събира към 50 милиона стари 
динара от селкостопанското оси 
гуряване?

Неразбираемо е защо Заводът 
мълчи.

Бележка

Има ли решение?
По всичко личи, че в Боси

леградската комуна напълно 
ще бъде премахнато тютюно
производството. Така ще бъде 
поне тази година. Това е от го
ляма загуба за цялата община, 
а отделно за производителите, 
които посредством тютюнопро
изводството са обезпечавали 
значителни допълнителни сред
ства. Очакваше се тази култу
ра да се разшири в цялата ко
муна, като донесе нови прихо
ди и промени в икономическо
то състояние на босилеградския 
стопанин.

Как се стигна до това поло
жение?

Изкупуването на тютюна в 
комуната е провеждала изкуп
ната станция във Владичин 
хан. Тя влагала големи усилия 
да разшири производството. И 
е имала успехи. Само за 3 го
дини тютюнопроизводството ня
колкократно се увеличило. О- 
баче, миналата година е била 
поврат за всичко. Поради не

благоприятните климатически 
условия качеството било лошо.
Затова изкупните цени били с 
50 на сто по-низки от онези в 
1966 година.

Главно поради низките мина
логодишни изкупни цени, за 
производство на тютюн за тази 
година до последния срок са се 
записали 31 производител — 10 
пъти по-малко в сравнение с 
миналата година.- Това е недо
статъчно за съществуване на 
самостоятелен тютюнопроизвод- 
ствен цех в Босилеград. Затова 
станцията в Хан е взела реше- разширенето

премахнал всички права на о- 
сигурениците, които произли
зат от него. Такова решение е 
възможно само със съгласието

което не ползват.
Интересно е въз основа 

какво Комуналният завод за о- 
сигуряване на селскостопански
те производители във Враня е 
задържал предишната сума на 

осигуряване,

на

а
ние да се закрие тоя цех.

Няма да бъде късно, ако още 
веднага не се проведе една 
разяснителна акция, за да спре

такавапропадането на една 
полезна акция каквато е тютю
нопроизводството?

на осигураниците.
Това създава недоволство. 

Селскостопанските производи
тели търсят от обществено-по-В .Вел.
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Писма на чиишшелише

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ УМРЕ ОТ МУЗИКА? ВСЕКМУ ТРЯБВА РАБОТА\

Музиката на битълсише уврежда ли здравето И покрай това, че години 
наред се говори и пише, че 
всеки трябва да заеме право
то си място, всеки да работи 
според квалификациите си, ня 
кои все още се преструват на 
глухи и не само, че получа
ват по две заплати (мъжът 
и жената), но получават още 
хонорари, докато други си 
стоят без работа. При това 
трябва да прехранват много
членни семейства.

Искам да кажа и за своя 
случай. Откак бе премахнато 
работното ми място в пред
приятието, за мене работа не 
се намери, макар че имам за
вършено средно икономическо 
училище и 12 години трудов 
стаж. Една от причините е, 
че много места се покриват 
с хонорарни работници. При
мерите са много, но аз ще по

соча само някои: работата е 
общинския профсъюз, Дру-

Не само силата ма му- 
битълсите преди-*

Миналата година димитро-вания за ученици на Радио 
вградената публика доживя Бремен е отговаряла на въ- 
първата си среща с шумните 
електрически гитари и остана 
не само недоволна от невъо
бразимия глъч, но даже стиг
на до възмущение, което бе 0т музиката ма битълсите?

Ирмер: Разбира се. Силата 
на звука от 65 фона нагоре 

след като оказва увреждащо въздей
ствие. Над 90 фоиа значител
но увреждат здравословното 
състояние. Това е приблнзи- 

глас поиска да спрат тези шу- телно колкото интензивността 
мни инструменти. Случката ца шума при стартиране на 
дълго остана да се преразка- реактивен самолет. Музика

та на битълсите обаче дости
га 120 фоиа, а последиците 
могат да бъдат сериозно ув
реждане на слуха . . .

„Щерн”: Но ако в къщи 
пуснем плоча със запис на 
музиката на битълсите с но
рмална сила на тона, тогава 

избягва опасността? 
Има ли и други увреждания 
на здравословното състоя
ние?

мост.
зиката на 
звнква увреждания, а преди 
всичко равномерният ритъм( 
увеличава или намалява пул- 

. Лекарят и психологът 
от Щутгарт е уста

новил, че шумът с аларми
ращ характер винаги мълние
носно привежда нашия орга
низъм в състояние на отбра
на. Отделят се хормони, нер
вната система преминава п 
напрежение, сърцето и кръво- 
обръщеиието се мобилизират 
за повишена дейност... То
ва са типични физиологиче
ски реакции и при музиката, 
която е съставена от силни

жеството на младите горани,
общ-културно-просветната 

пост, риболовното дружество, 
образователната общност (до 
преди един месец) и т.н. Вси-

проси на , редактора от сп. 
„Щерн” Гюнтер Шварберг.

„Щерн”: Госпожа Ирмер 
може ли човек да се разболее са. . 

Бодамер
чки тези хонорари, паушали, 
доколкото ми е известно, се 
заплащат над 150 хиляди ста
ри динара. Не е ли взет в 
тоя случай хляба поне на три 
семейства.

Искам да питам защо и до
кога ще бъде така. Дано ком-

проявено още в самия салон 
на Центъра за култура. Един 
от посетителите, 
мнозинството затискаше уши
те си с ръце и бягаше навън, 
стана от стола и със силен

патентните и тези, които по
лучават ,,хонорарни” заплати 
отговорят.

Смятам, че трябва да се 
позамислят върху своя ,,ху
манизъм" . Време е . ..

ва в града.
Нещо подобно можеше да се 
наблюдава и в салона на пн- 
ротския театър, по време на 
гостуването на една 
група. Огромният гласогово- 
рител насочен към тридесети
ната посетители и засилващ 
кой знае колкократно звука 
на китарите успя да изгони 
по-голяма част 
любители на електрическата 
музика. В хола тогава имаше 
изложба на един художник. 
При всяко отваряне на вра
тата на салона дошлите да 
видят изложбата се сепваха 
от ненадейната гълчава и псу 
ваха тези, които отварят вра
тата. Ясно, на хората

алармени шокове.
„Щерн": Може ли музика

та да доведе до смърт?
Ирмер: В стария Китай е 

имало музика на смъртта, 
съденият е бил 
продължително с ритми, на 
конто особено реагира, дока
то се строполи и умре. И ня
кои африкански племена са 

1 извършвали смъртната при- 
сърдечата дейност и кръво- | съда по подобен начин. Те 
обръщението, нервно състоя- |са убивали хора чрез удари 
ние, безсъние, обща възбуди-'-^върху барабани и с крясъци.

нишка

В. Борисов 
Босилеградо-

изтезаван
не се ли

от малкото ОТ ОБЕЩАНИЯ ДОМ НЕ ПРОПАДА ...

Годините си минават, а сгра
дата на кооперативния дом 
село Брайковци, 
толкова труд и усилия, пропа
да. Тя бе започната веднага 
след освобождението и трябва
ше да бъде готова за 5—6 годи
ни. Тогавашният управител на

Брайковци ще получи място за 
културно-забавен живот и тн.

Недовършената сграда на ко
оперативния дом днес служи 
за изкупуване на добитък! Вра
тата и прозорците са „изчезна
ли", а сградата е рухнала.

Къде да денем радостта си 
когато го строехме?! Кой е ви
новен за разпиляния труд?...

Стоян Иванов, е. Брайковци

в
В (ЕИрмер: Има смущения построена с

беше
земеделската кооперация дава
ше обещания, 
ния дом

шум, ОТКРИТИЯнеприятен този силен
и идващ от приятни че кооператив- 

ще се завърши, че
макар
инструменти.

Въпросът в надслова 
връзка с този вид музика, ко- 

свои любители и вра- 
Но въпросът е поставен 

какво е вли- 
шумност

НОВ ПЛУГе във
Неотдавна бе съобщено, че 

Ищван Сабо, унгарски изобре
тател, е направил нов плуг, на 
речен „ролков“. При него от 
металната дъска на обикно
вения плуг е махната и вмес
то нея поставена цилиндрич
на ролка с гумена обвивка. На 
мястото на другата опорна по
върхност на плуга — пълзеца 
— е поставено гумено колело. 
Така триенето от плъзгането е 
заменено с триене от люлеене 
за което е необходимо по-мал
ко енергия.

Лауреати но тазгодишните ногродиИзпробванията показали, че 
при оран с ролковия плуг се 
повишава рязко производител
ността на труда. При оран с та 
къв плуг е необходима два пъ
ти по-малка тягова сила, а го
ривото необходимо за трактори 
те се намалява два пъти в срав
нение с досегашния начин на 
работа.

При леките почви пък не е 
нужно брануване, дискуване и 
валиране. За този плуг е проя
вен голям интерес. В 28 страни 
вече е заявен патентът за рол
ковия плуг на Сабо.

ято има 
гове.
с друга цел — 
янието и на 
върху здравето на човека. 

Неотдавна в германското 
„Щерн” бе публи-

Традиционната награда на в. 
„Политика“ тази година получи 
скулпторът Коста Анджели Ра- 
довани. На последната си из
ложба, устроена в Салона на 
музея на съвременното изку
ство в Белград. Радовани пред
стави произведения, които се 
нареждат между най-значител
ните постижения на съвремен
ната ни скулптура.

В творчеството на Ерих Кош 
присъствуват два съществени 
елемента: съдбовното чувство 
на усамотеност, което неговите 
герои движи като неумолим ме
ханизъм, и опитът на интелек
туалеца,- който обсервира все
кидневната история на героя. 
Ерих Кош получи тазгодишна
та „НИН-ова” награда за ро
мана „Мрежи”.

тази

списание 
куван един разговор на така- 

откъси от който помечва тема, 
стваме и за нашите читатели.

Музикалната педагожка 
Гото фон Ирмер, ръководи
телка на музикалните преда-

съм на разположение, ценейки вашата личност.
След този кратък диалог настъпила непри- 

ятна атмосфера, която домакинът прекъснал, ми
навайки на друга тема.

И на двамата било ясно, че разговорът между

ра на мястото, където е трябвало да пристигнем и 
дали корпуса има радиостанция. Аз му отговорих, 
че там действува Нишавски корпус и че няма ра
диостанция. Той сърдито напсува бога и каза, че 
отначало връзка с българите трябва да ни даде 
Дражиния подполковник Люба Йованович-Патак и 
затова ме попита дали го познавам. Аз му отгово
рих, че не го познавам, но при пътуването за Рав
на Гора съм минал из неговата територия 
също мога да мина при него. Тогава Александър ми 
каза, че с Любо трябва да установим връзка с ра
диостанцията. Когато го уведомих, че Нишавски ко
рпус няма радиостанция, Александър ми каза да 
замина при Любо и да му кажа, че „Чича” дал на
реждане той да ни свърже с българите, 
Вукичевич е определен за това...”

път за Клисура тръгнал Алексадър 
Виданович. В Ражан намерил Любо-Патак. Обяснил 
му с каква задача е пристигнал при него и го по
молил да му даде връзка с българите.

— Не, аз не мога да направя това — отговорил 
Любо Патак — докато не говоря по радиостанцията 
с Дражо Михаилович.

По този начин Виданович останал да чака око
нчателен отговор в Ражан. След това Любо Патак 
тръгнал да говори с Дражо а на Виданович предал 
писмо със следното съдържание: „Господин Гавро, 
„Чича” ми даде нареждане по радиостанцията да 
запознаете с господин Иванов донасящия това пи
смо и да го препоръчате...”

— А как ще намерим това лице? — попитал Ви
данович.

— Отидете във вилата на Драгиша Цветкович 
в Нишка баня. Там ще намерите този човек— отго
ворил му Любо Патак.

— Ако не го намерим там?.
— Тогава вървете и по втори път!
Любо Патак сложил писмото в син плик и на

писал: „Господин Гавра Тодорович ...”, затворил го 
и го предал на Виданович.

На срещата в Клисура Виданович предал пи
смото на Вукичевич а той веднага заминал за Ни
шка баня. Още същата нощ се завърнал в Кли
сура при Виданович и още на вратата казал:

— Знаеш ли, кой е Гавра Тодорович?
— Сигурно някой сърбин.

— Следва —

МИЛОРДД козич 
БОГДАН НИКОЛОВ

тях не е завършен .. .
По време на новата среща, която последвала в 

Ниш, Цветкович помолил Попов да му занесе ня- 
кси писма за известни лица в София. Споменал му 
Никола Мушанов, доктор Петър Кьосеиванов, Да
мян Велчев, митрополита на Българската правосла-

някои лица. Попов обе-

ДРАГИША ЦВЕТКОВИЧ
и че сегаи

вна черква Стефан и още 
щал, че писмата ще предаде, но затова пък помо
лил Драгиша да види в четническия щаб на дра- 
жевистите какво отношение имат към него, защото

БЪЛГАРСКАТА
РЕАКЦИЯ защотогочул посредством своите връзки, че четниците 

осъдили на смърт.
Когато на следвашия ден

Така на
Попов пристигнал 

при Драгиша взел само писмото за митрополит Сте
фан, казал, че останалите не може да вземе, защото 
тези лица били под наблюдение на полицията. Цве
ткович го осведомил че във връзка със съденето 
от страна на четниците „няма нищо сериозно”.

Пътищата на по-нататъшно сътрудничество 
били осигурени. С ръкуването между бившия ми
нистър-председател и един дребен, докрай опетнен 
агент на българското разузнаване приятелството 
станало готово.

Още на следващия ден Попов заминал за Со
фия и предал Драгишиното писмо на митрополит 
Стефан. Той не забравил и да обясни на митропо
лита, че с Драгиша са добри приятели, а своята 
жена представил като роднина на Драгиша Цвет
кович. Стефан ги приел така както прилича на хо
ра, които изпраща Драгиша. По-късно Попов бил 
чест гост на егзарха. Така беше установена връз 
ка между Драгиша и митрополита, а чрез него и 
с Дамян Велчев, Мушанов, Кьосеиванов. По-късно 
посредством тези връзки Драгиша се опитал и по-

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ЦВЕТКОВИЧ 
— ПОПОВ

С този и такъв Попов Драгиша Цветкович про
явява желание да се запознае, което добре дошло 
на българското фашистко разузнаване, чиито агент 
бил той.

По време на една среща с жената на Попов на 
улицата в Ниш, Драгиша ги повикал на гости.

Една неделя Попов с жена си сяда в трамвая 
и отива в Нишка Баня при Драгиша Цветкович. 
Домакинът хубаво ги посрещнал. След конвенцио
налните разговори за живота в семейството и дру
ги работи Драгиша бързо минал към онова, което 
много го интересувало.

— Мене ме интересува — обърнал се към Попог 
докато жените били в другата стая — как успяхте 
да откриете четническата организация в Пирот?

Попов се сепнал. Съвсем било ясно, че Цвет
кович не само, че знаел за арестуването, но дори 
и това че Попов е участвувал в разпита на аресу- 
ваните в Пирот. Това го изненадало, но не и сму
тило.

литически да се представи.
КОЙ Е ГАВРА ТОДОРОВИЧ?
Пратеникът на Дража тръгнал на всички стра

ни да търси връзка с българските политици. На
стъпили обаче известни затруднения... Но, да ви
дим какво е говорил за това комендантът Видано
вич :

— Вие добре знаете, че за това не смея да говоря, 
— започнал Попов като искал да изтъкне своята 
важност, своята роля и своята личност. А веднага
след това добавил:

— Лично на вас, във всяко друго отношение „Тогава Вукичевич запита кой корпус се нами-
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Отзиви ио иовод иредложениешп за ировеждане на симиозиум НАШИ ИЗДАНИЯ

Марин Младенов: „Подържам идеята за 

свикване на симпозиум“
Малка антология на 

прозата
щнал особени трудности. Защо- 
то съвсем не е леко да се пре
веждат писатели, които корен
но се различават един од друг 
т.е. имат твърде самобитен стил 
и мироглед, изразяват се по 
своему и чието светоусещане е 
изобразено твърде своеобразно. 
Вече казахме, че нямаме цел 
да проследяваме отделните пре 
води, но в общи черти да ка
жем дума-две за книгата, ко
ято за учениците, особено за 
тези от средните училища, тря
бва да стане обезателна лекти- 
ра, тъй като им поднася разка
зи на югославски писатели, у- 
твърдили имената си в нашата 
литература.

От друга страна, сборникът 
„Югославски разкази“ е пръв 
опит за цялостен обзор върху 
нашата художествена прозаи- 
ческа мисъл и като такъв за
служава повече внимание и на 
критиката, която засега изо
става зад творческите, превода
чески и други прояви на тво
рците от народността. Един по- 
-обстоен анализ и повече изка
звания биха помогнали в нами
рането на правилния път и ус
тановяване на относителната и- 
стина за качеството на предла
ганите творби.

Сборникът разкази от съвре
менни югославски писатели, 
който неотдавна излезе в изда
ние на „Братство“, представля
ва един вид малка югославска 
антология, макар че състави
телят му, в уводната си дума, 
прави уговорка, че сборникът 
не е имал такива претенции. 
Представените писатели: Иво 
Андрич, Мирослав Кърлежа, 
Велко Петровия, Вйекослав Ка- 
леб, Антоние Исакович, Бранко 
Чопич, Михаило Лалич, Слав
ко Яневски, Тонс Селишкар, 
Янош Херцег, и Антон Пашку, 
са върховете в съвременната 
югославска проза. Освен това, 
представянето на автори от вси
чки югославски народи, както 
и от албанската и унгарска на
родности, показва, че сборни
кът е синтез на нашата съвре
менна проза. Отделен въпрос е, 
че преводачът не е взел най- 
хубавото от посочените писате
ли, но това е зарад редица обе
ктивни причини: ограничения 
обем на книгата, стремеж от 
всички да се представи по не
що и пр.

В миналия брой 
с другаря д-р Петър Козич 
дложение _за провеждане 
народност.

По този

на вестника
ВЪв връзка с неговото пре- 

на симпозиум, на българската

поместихме интервю 3) Учебното дело с ударение 
върху специфичните предмети: 
майчин език, национална исто
рия и национална география.

4) „Братство“ и „Мост“ — 
обществено-културна

повод редакцията получи отзиви. Поме- 
стваме разговора с МАРИН МЛАДЕНОВ, 

виш. в Ниш. професор на
тяхната 
мисия.

5) Литературата и изкуствата 
в културата на народността.

6) Самоуправителните проце
си в рамките на народността.

7) Финансиране на просвета
та и културно-художествените 
дейности — принципи и прак-

— Другарю Младенов, 
мислите за даденото предложе
ние още тази година 
проведе симпозиум на бълга
рската народност?

какво щето на днешния етап 
витието на нашата общност, ко- 
гато самоуправителните 
шения окончателно 
ват и доизграждат. Смятам о- 
баче, че този симпозиум трябва 
да разгледа не само културно- 
просветни, но и стопански те
ми. С други, думи: да се разгле
дат въпросите, свързани с до
сегашно развитие на духовна
та ни и материална култура, да 
се потърсят нови пътища 
засилване на материалната ку
лтура, защото само така ще мо
гат да се реализират принципиал 
ните становища за равноправие 
между народи и народности.

от раз-
да се отно-

се укреп-

— Предложението, което не
отдавна изнесе другаря Петър 
Козич, заслужава, 
ние, пълно внимание и подкре
па от страна на всички факто
ри (общини, обществено-поли
тически

по мое мне-

тика.
8) Културните връзки на на

родността с НР България.
и трудови организа

ции), на които е при сърце раз
витието на материалната и ду
ховна
етническа група в Югославия. 
Според мен, такова едно съве
щание на специалисти от раз
лични области, симпозиум, ще 
даде, първо, равносметка за из
минатия път и план за бъдеща 
работа във всички области на 
обществения ни живот, а в ра
мките на социалистическата ни 
общност на равноправни наро
ди и народности. Въпроса

за

— Имате ли някои предложе
ния във връзка с организаци
ята на симпозиума?

култура на българската

Кои теми предлагате за про
учване? — Във връзка с организаци

ята на симпозиума няма какво 
ново да прибавя. Подготовките 
трябва да бъдат най-сериозно 
проведени, а нужните материа
лни средства на време обезпе
чени.

— Бих предложил следните 
теми:

1) За стопанското развитие 
на общините, където живее 
българската народност • 
стижения и перспективи.

2) Политическа и културна и- 
стория на народността в свет
лината на обективните истини.

Без да оценяваме качеството 
на превода ще посочим, че и от 
тая страна преводачът е сре-

по-за ПЪРВИЯТ СНОП ЗА ДЕЦА
равноправието на народите и 
народносите днес все по-задъ- 
лбочено се разглежда от гледи- Б. Ни 14.

По аовод фестивалните иодготовки

ФЕСТИВАЛИ КАКВИ И ЗА КОГО
И тази година в Димитров- онни изменения (например в своя бит. Не го познаваме,

градско и Босилеградско ще Димитровградско вместо дс- понеже не сме го проучили,
се празнува Деня на младо- сегашните междурайонни ще не сме открили неговите кра-
стта. Почти десетилетие и по- се устройват прегледи по ра- соти и не творим върху него-
ловина в Димитровградско и йонните) не може да се полу- ва основа.

Днес се чуват мнения, че 
фестивалът трябва да заинте
ресува и гости от страна. Ху
баво намерение. Но едно е 
намерение, а друго осъще
ствяване. Носителите на тези 
идеи не трябва да забравят, 
че освен съобщителни връзки 
градът-домакин на фестивала 
трябва да располага и с ху
бави хотели и ресторанти с 
културен персонал, модерни 
магазини, снабдени с предме
ти, които да изобразяват кра 
сотата на тоя край, и накрая 
— самият град да бъде по- 
приветлив и да има културен 
изглед.

А именно в това Димитров 
град, и още повече Босиле
град, изостават.

Накратко: налага се по-сту

чи ново съдържание и нови 
димензии, за които години 
наред говорим. Оттук се на
лага да преустановим основ
ните концепции, да опреде
лим съдържанието и осигу
рим качество. На практика, 
това значи: да създадем дей-

сравнително по-малко години 
в Босилеградско, този праз
ник се чествува като празник 
на народността.

И всяка година се устрой
ват фестивали на народно
стта.

На пръв поглед — хубава
традиция. Но дали можем да ствително фестивали на на
кажем това и за самите фе- - родността, които ще отразя- 
стивали, че са хубави, каче
ствени, богати. Преди да от
говорим на тоя въпрос и на

ват достиженията на тази на
родност в някой отрасъл. А 
не както досега, да бъдат сме 
сица на всичко. Нашите фе-

Пред нас е първата книга на 
„Братство“ за деца — сборник 
разкази за деца и юноши: 
„Сноп“. Книгата с външността 
си твърде представително дей
ствува.
„Куриерът 
Бранко Чопич, „Нане стоичко- 
вата върба" от Елин Пелин, 
„В пустата и снежна планина“ 
от Славко Яневски, „Юпашки 
глави" от Йордан Йовков, „Нс- 
М°Т°" от Видое Подгорец, „Учи
телят" от Крум Велков, „Дядо 
и внук" от Мишко Кранец, „За-

ШЕСТА КНИЖКА НА
Шестата книжка на списание 

„Мост“
материали: Велко Влахович — 
Тито — революционер на ново
то време, Д-р Петър Козич — 
Великата октомврийска социа
листическа революция и про
гресът на човечеството Драго
люб Петрович — Антифаши
стко сътрудничество между сръ 
бския и българския народ 
риода 1941 — 1945 година, Д-р 
Михаило Николич 
същността и мястото на антро
пологията, по случай 50-годи- 
шнината от смъртта на вели
кия балкановед — Иречек по
местена е статията — Димитро
вградско и Босилеградско в 
трудовете на Иречек, Миодраг 
Павичевич — Туристически ха
рактеристики на Южна Съ
рбия, разказът „Мътни 
от Детко Петров, стихотворе
ния на Сашо Томов и Харала- 
мли Иванов, както и бележка
та на Свободан Василев — „Ду
ма-две за педагогическия реч
ник“.

срамил се от майка си" от И- 
ван Цанкар,
Льонка" от Максим Горки, ка
кто и приказките „Дивите ле
беди" на Андерсън и „Цар Дро- 
здобрад" на братя Грим. Избора 
свидетелствува за стремеж вси
чки възрасти да бъдат задово
лени т.е. за всеки клас да има 
по нещо.

В крайна сметка 
сборник за деца „Сноп“ 
бава книга, твърде 
люстрована, с интересни чети-

„Дядо Архип ивъпросите в заглавието на 
статията, да се спрем върху стивали са родени като жела

ние за представяне на народ
ността. Трябва обаче веднага

тазгодишните подготовки и 
изгледи.

Преди всичко, ще изклю
чим въпроса за средствата, 
защото все още не е уточнено 
колко пари трябва да се за
делят и дали е проявено до
статъчно разбирателство ' за

Поместени са разкази 
на пета чета" отда се запитаме: пред кого сме 

се представяли, и как. Отго
ворът е: пред самите нас, и 
то твърде конфузно. Плод на 
някаква 
впрочем не се обляга доста
тъчно
че импровизирано ,отколкотс| 
със съдържание, недостатъч-

първият
която е. ху- 

успешно и-
традиция,

диозио, преди всичко, изсле- 
върху битовото, пове- дване какво целим с фести

вала, сетне съобразяване с 
реалните условия и възмож
ности, както и проучване и о- 
пределяне на съставките му: 
художествени, стопански, ту
ристически. Защото само те 
могат да оправдаят съществу
ването му.

Лошият опит, който имаме 
досега, предупреждава. Ну
жен ни е фестивал, но фести
вал, на който качество
то няма да

ва.
тази акция.

Тези дни общинските от
бори за чествуване на Деня но подготвени и организирани

нашите фестивали се показа
ха неоригинални, бледи и схе
матични, без културно-худо
жествени ефекти, и при това 
наподобаващи един на друг 
като яйца.

Трябва да признаем, че о- 
пити да се излезе от тези ра
мки е имало. Някои органи
затори смътно доловиха, че 
това е бита на народността, 
че от него трябва да се че-

СПИСАНИЕ „МОСТ"

Художествени приложения за 
тоя броя даде димитровградска
та художничка Зорица Николо
ва — Костич.

ни предлага следните
на младостта обсъждат пла
новете и приемат програмите 
за работа. Може би затуй се
га е най-удобният момент да 
кажем някоя дума повече и 
за самите фестивали, защото 
след провеждането им изли
шно е с горчевина да конста
тираме, че от година на годи-

Ст. Н.
г

ш щ»
в пе-

Върху
се жертвува 

зарад масовост, и кой- 
Ние трябва да определим кой 
то ще отразява самите нас. 
отрасъл от нашето битие щр 
изобразява и на кой 
Ще се радваме ако успеем на

на те стават по-неинтересни, 
по-бледи.

Ако съдим по онова, което рпят вдъхновение и мотиви, 
опитите с „шопската

начин.сега се приема като програма Обаче
за чествуване, ще заключим, сватба” 
че и тази година фестивали
те ще бъдат под нужното кул

се провалиха, защото нашите тържества да привле- 
липсваха ясни концепции, чем и гости, и ако те си оти- 
творци-пресъздатели, и гла- Дат доволни и ни обещаят, че 
вно защото, макар и парадо- Ще дойдат пак. 
ксално, ние

води“

турно-художествено равнище. 
Защото с някои организаци- Ст. Николовне познаваме
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Социдя

ПРЕПОРЪКА
ЛАФМОАБЕТ СЪС СЛОБОДАН СОТИРОВ

За да не оставят с „къси ръ
кави" Общинската скупщина 
в Димитровград — митниче
ските власти й оставяли кон
трабандистите. Големи са до
ходите, но не са малки и раз
ходите около тях.

Слушайки тези разговори, 
един виден димитровградски 
гост препоръчва:

-— Ноправете така: за три 
години конфискуваните стоки 
продавайте в Димитровград, 
а контрабандистите пращайте 
в Белград. Когато изравните 
сметката — седнете и се до
говорете.

НЯМАТ БОГАТА ПРОГРАМА 
ЗА РАБОТА

СЪБИРАНЕТО 
ЧЛЕНСКИЯ.ВНОС В ^ 
ССРН ВЪРВИ СЪВСЕМ, 

,СЛАБО V
На едно събрание станало 

дума и за това, че три години 
стоки и кола запленени на 
граничния преход при Гроди
ни, се продават в Белград, 
и средствата от тях използват 
общините на главния град.

(, гъЛ-р« сЛ*я•*и и»V» • '«■'*«Г*
. I.

ДА СЕ ОПИТА С ОРГАНИЗИ
РАНЕ НА ЛОТАРИЯ

* * *
И МОТЕЛЪТ НА ЗЪБ Г.о

’с>рл»л-ид БОГАТА ПРОГРАМА 
ЗА РАБОТА В ССРН у

Говори се, че банята в лю-дд. лаква от турците и казва:
— В „Балкан" най-много 

турци-печалбари.

тела е превърната в градска 
баня — безплатна.

Поне малко от него да имат

:: -

нощуват 
След тях чаршафите трябва НИЕ СМЕ СИ БОГАТИ С ПРО

ГРАМИ ЗА РАБОТА
ШИШ..........................ШИ............. .

файда.
да се перат.

— Нима не ги перете след 
ония; които не са турци?! . . . 
добави -друг.

САМО ЗА ТУРЦИТЕ
Спорт

На събрание на комунис
тите в „Балкан" един се оп- Първа победа 

но))А.Боаконски«
* * *

РЕАЛИЗЪМ НЕПРЕДВИДЕНО РАБОТНО МЯСТО

Работническият съвет на 
предприятите „Балкан" приел 
правилник за систематизация 
на работните места. Не им 
харесал и приели нов, с който 
за работните места не се пред 
вижда никаква подготовка.

Нито един правилник не 
предвижда работно място — 
ловец на мишки . . .

Още един малък юбилей. Тези дни на
вършват 20 години от първата художестве
на изложба на Свободан Сотиров. По този 
повод той ни „обрисува” 
вора.,.

— Своби, колко периода има в твоята художествена ка-

Първата първенствена фут
болна среща, след 
подготовки „А. Балкански“ на 
24 март т.г. на свой терен спе
чели срещу футболния отбор 
„Палилулац“

От сигнала на съдията, па 
все до пред края на първото 
полувреме „А. Балкански“ бе 
оня, който диктуваше темпа на 
играта. А в средата на полувре 
мето, от безопасно положение 
Пейчев съумя да намери дес
ния долен ъгъл на вратата на 
противника и то през много 
крака от двадесетина метра. 
Вече в петата минута на второ
то полувреме десният бек на 
гостите сам си даде гол.

Предимството на димитров- 
градчани от 2:0 напълно отчая 
гостите. Всички техни акции

минимални
няколко отго-

Ниш.риера?
— Три...
— Кои са тези периоди?
Първият период е купуването на „Фича”, вторият изгра

ждането на къща и третия — купуването на „Таунуса’ ...
— Това ли е последния период в твоето изкуство?
Не мога да отговоря: зависи от художествените течения... 
— А кои художествени течения характеризират всеки от

делен период?
— Първият период бе абстрактен. Най-много рисувах ми

ниатюри. Към тези миниатюри се числи и „Фичо”, вторя пе
риод е натуралстичен. Най-много рисувах мрътва природа (дъ
ски, греди, цреп, тухли и пр.)

— Третия период?
— Третият период ,както виждаш, е реалистичен ....
— Коя картина считаш за най-близка и най-реалистична? 
— Най-близка ми е картината на „Таунуса” ...
— Кой ти помогна при „осъществяването” на тази кар

тина?
— Мистер Долара.
— Не зная такъв художник ...

— Сега и на мене ...
— Своби, как върви рибарлъка?
— А добре, че ме подсети ...
— Какво?
— Жената ми каза да купя риба за обед...
— А как върви с лова?
— Отлично ... хванах десетина души да им направя пор-

СЕТИЛИ СЕ

Димитровградчани не мо

гат да си купят месо по же- 
ление. Просто затова,

класират. Граж-
че ка

сапите не го 
даните явно простестират. За
да намалят недоволството на 
гражданите, месарите се се
тили да продават телешки ко 
сти с агнешко.

през второто полувреме няма
ха реализатор. Докато „А. Ба
лкански“ имаше повече от иг
рата и благоприятни 
ния да увеличи разликата, то на

съум-

положе-

ЗАЩО ИМ СА? падателната редица не 
яваше да 
Срещата 
първенствена, така че съдията 
на срещата Лйлич нямаше тру
дна работа.

повиши резултата, 
беше действително

А и защо им е когато ня
ма кой да го тълкува...

В „Услуга" се оплакват, че 
няма кой да им състави пра-

трети... М. Б. С. МановБ. Николов вилника.
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