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Милош Минич иосеши Димитровград

много ми ши ши м и
ИЗТЕГЛИ 01ИЕРШГОШ

Мирко Попович, 
Сърбия. На— В разговорите взе участие и 

подпредседател на Изпълнителния съвет в 
това важно събрание в Димитровград, освен представи
телите от този край, стопанските специалисти, ръково- 

трудови организации и обществено-политичес-
на Пи-СЪЗДАДЕНИ СА УСЛОВИЯ ЗА 

ИНТЕНЗИВНО ПРОИЗВОДСТВО
дители на
ките организации, участвуваха и представители 
ротска и Бабушнишка общини.

то не водят сметка в каква сте
пен вноса ще се отрази върху 
нашата промишленост. Акутен 
проблем е, както бе подчерта
но, и осигуряването на оборот
ни средства, защото не са отпу
скани достатъчно и при самите 
капиталовложения.

Съвещанието обърна внима
нието на проблемите в селско
то стопанство, 
кредитиране за изкуствени то
рове, млечни произведения, хра 
на за добитъка, за пласмент на 
животновъдни произведения, 

специално вълна, агнета и дру
ги произведения, което сериоз
но угрозява овчарството, което 
е най-важното за земеделското

На пътуването си по Южна 
Сърбия, след разговорите в Ба- 
бушница във вторник 
Минич, председател на Скупщи 
ната на Сърбия в тричасов раз 
говор, „от първа ръка” се за
позна със стопанските, обще
ствено-политически и култур
но-просветни процеси на рефор 
мата в Димитровградска общи-

Милош

На нашите читатели предлагаме един по-цялостен прег
лед на проблемите и задачите, които постави реформата пред 
димитровградското стопанство, преглед на досегашните успехи 
и условията при които става по-нататъшния развой на сто
панството в общината. Помолихме председателя на Общинска
та скупщина Димитър Манов да ни отговори на няколко въ
проса Другарят Манов се отзо ва на молбата на Редакцията.

дности стопанската активност и 
нейните резултати в минала го 
дина „влизат” в пропорциите 
на средносрочния план на сто
панско развитие на общината. 
С други думи, ако трябва да це
ним резултатите от становище
то на реформата, бих казал, че 
задачите, които тя поставя, са 
схванати във всички трудови

ненавременнотона.
В уводното си изложение, пре 

дседателя на Общинската скуп
щина Димитър Манов и в остана 
лите разисквания бяха посочени 
проблемите, които възникваха 
на пътя прерастването на об
щината от неразвита, към раз
витите области. В стопанския 
развой досега от фонда за не
развити краища са инвестира
ни към 1,5 милиона нови дина
ра и към 9 милиона от акуму- 
лацщята на самите трудови ор
ганизации. За кратко време, от 
1959 година, димитровградските 
предприятия прерастнаха от за 
наятчийски работилници в про
мишленост, която стопанската 
реформа свари в реконструк
ция и незавършени мощности. 
Това нещо създаде акутни труд 
ности почти във всички трудо
ви организации, а особено във 
„Фабрад” и кожара „Братство”.

Преди всичко, стопан
ството в общината се изграж
даше с краткосрочни кредити 
при високи лихви. Ануитети о- 
собено силно натискат „Брат
ство“, „Циле“, а „Фабрад” го
дишно обременяват с 900.000 
нови динара. Доколкото не се 
окаже помощ на кожара „Брат
ство“ и „Фабрад“ тъкмо в мо
мента когато са пребродили въ
трешните трудности и пазара 

■— ще фалират.
На това необикновено съвеща 

ние в Димитровград се чуха и 
остри забележки по адрес на 
внасящите гумени обувки, кои-

дирането на „Седми юли” съ
вкупния доход в общината на
маля чувствително- защото тря 
бваше да мине време докато се 
организира нова търговска мре 
жа.

— В битката за провеждане
то па новите стопански мерки 
димитровградската 
пост и селско стопанство и ос
таналите стопански отрасли и- 
мат сериозни трудности. Молим 
Ви, да ни отговорите: какви са 
резултатите, постигнати в сто
панството на общината в досе
гашното провеждане на рефор
мата?

организации, че стопанството в 
общината намери реални рам
ки на стабилизация, която оси
гурява равномерен ход, законо
мерностите на реформата твъ
рде ясно се рефлектираха въ
рху колективното съзнание на 
производителите и с това, че 
по-организирано се приемат про 
изводствените задачи като част 
от самоуправителната дейност. 
А това е солидна база за интен 

1968 го-

промишле-

Вместо търговията да осъще
стви почти 1 милиард и 200 ми
лиона динара, през изтеклата 
година този стопански отрасъл 
направи едва повече от 800 ми
лиона стари динара оборот. Ми
налогодишните добиви в селско 
то стопанство в частния сектор 
бяха по-ниски от рекордната 
1966 година, когато и производ
ството бе реализирано при мно
го по-изгодни условия на па
зара. В 1967 върху селското сто
панство повлия и чувствително
то намаление на цените на про 
изведенията, особено в живот
новъдството, и по-слабата реали 
зация от тютюна за около 100 
милиона стари динара. И про
мишленото производство не из
пълни плана. „Фабрад” трябва
ше да осъществи производство 
от 6 милиона нови динара, а 
той вече две години е под при
нудително ръководене и все о- 
ще не може да намери сигур
на производствена насока. По
ради условията на пазара и по
ради това че не бяха отпусна
ти средства за реконструкция 
на някои цехове, прекъсна про 
изводството на гумени нишки. 
Всичко това доведе дотам, осъ
щественото брутопроизводство 
в 1967 година да бъде по-мал
ко от това в 1966 с 9,4 на сто, 
а по-малко от миналогдишните 
планови пропорции с 28,2 на 
сто. По този начин бе намален 
и националния доход ка човек 
от населението от 2.470 н. дина
ра в 1966 — на 2.070 в 1967 го
дина. За това време броя на 
незаетите се увеличи с 3, а ли
чните доходи с 4,4 на сто. Във 
втория етап, 1967 година, поне
же банките намалиха кредити
те, трудовите организации има
ха големи главоболии с осигур
яването на оборотни средства. 
Ако имаше средства, програми
раните задачи щяхя да бъдат 
изпълнени.

Но и покрай всички тези тру-

население.
В тези обстоятелства стопан- 

осъществиството в общината 
много по-малък национален до
ход на човек от населението в 
миналата, от 1966 година.

С програмата на развитие за 
настоящата година се предвиж
дат редица мерки и акции за 
модернизиране и доизграждане 
на предприятията. Преди всич
ко, влагат се и занапред уси
лия, банката да прилага по-обе 
ктивни мерила при отпускането 

кредити за реконструкция 
на „гумарата”, за саниране на 
„Фабрад”, за доизграждане на 
„Братство“, за намиране на па
зар на овчарското производство 
и кооперацията да постави орга 
низация, която да намали раз
ходите в производство, и зана
пред да се развива сътрудниче
ството с по-силни и подобни

зивно производство в
дина.

— Ясно е, че димитровград
ските трудови организации ми
налата година издържаха 
жък изпит.

тс-
Взимайки предвид

амбициозността на производ
ствените планове на трудовите 
организации в 1968 година, ка

ни, кои проблеми среща

на

жете
стопанството в тяхното изпълне 
ние?

•— Според наша преценка в 
настоящата година стопанство
то ще се засили. Реализацията 
в първите три месеца в насто- 

потвюрждават 
В повечето трудови ор

ящата година 
това.
ганизации производственият ин 
тензитет от края на 
лата е продължен и в насто
ящата
е настъпил период на стабили-

трудови организации.
В изказването си Мирко По-

Из-пович, подпредседател на 
пълнителния съвет на Сърбиямина-
посочи някои мерки, които в 
Изпълнителния съвет се пред
приемат за да се подобри положе 
нието на неразвитите общини 
във финансирането на образова 

(Следва на 2 стр.)

година. Оценявайки, че
Димитър Манов

— По мое мнение трябва да 
различаваме два етапа в досе
гашното провеждане на рефор
мата. Първият съвпада с първа 
та година на реформата, в ко
ято всички мерки още не се 
чувствуваха по-силно в стопан
ските процеси, в които още се 
чувствуваха инертните сили на 
предреформекото време. Макар 
че 1966, бе първата година в 
реформата, успехите бяха по- 
големи отколкото в следваща
та, 1967 година. Така също в 
сравнение с първата година, 
през изтеклата година промиш
леното производство намаля с 2 
наето, а селското стопанство в 
частния сектор със 7 на сто.

Има повече причини, които 
повлияха върху намаляването 
на миналогодишната стопанска 
активност. Например, с ликви-

ръстзиране — предвиденият 
(Следва на 3 стр.)

НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ
Миналата година стопанските организации в Бо- 

силеградска община са изразходвали 36 милиона стари ди
нара за командировки. Това е сума по-голяма от общия 
доход на предприятие „Услуга”. Тази цифра е внушител- 

обстоятелства. Тя е последица на самостоя- 
сьществуване на 7 дребни стопански организации.

Значи четири пъти по-малки 
разходи за командировки.
И не само това...

Най-важнето е, че при такова 
положение би могло по-голя-

мо внимание да се отдели на 
развитието на животновъдство
то в комуната. Умната работа 
би донасяла значителни сред
ства за собствени капиталовло
жения. С тях биха могли да се 
открият разплодни станции, ко 
ито да подобрят расовия със
тав на добитъка. С това пряко 
ще се подействува за развитие
то на животновъдството.

на за местните
телното

Какви са предимствата на ин
теграцията най-добре показва 
сегашният откуп на агнетата в 
комуната. Три земеделски ко
операции и търговско предпри
ятие се надпреварват кой ще 
изкупи повече. При това поло
жение не се държи сметка дали 
е обезпечен пазар за тях, какви 
са разходите и др. Конкуренци
ята става все по-иеразбираема 
и взима погрешна насока.

Случват се и такави неща: 
след надпреварването в изкупу 
ванего Лисинската кооперация 
закарала един камион с агнета 
в Скопие, оттам в Кумапово, 
Враня-за да ги продаде в Ниш. 
С тази „разходка” кооперацията 
не само, че е загубила печалба
та си но е създала и чиста за
губа.

Дали би било така, ако ко
операциите въз основа на взаи
мен договор съвместно изкуп
ваха и изнасяха стоките си? 
При това положение и за бо- 
силеградските агнета би бил оси 
турен пазара. И печалби би има
ло. Очебийни са и възможности 
те за икономии. Вместо 4 изку- 
пчика - би бил един.

В. В.

ПОДГОТОВКИ ЗА 25 МАЙ
Пред втората междуобщинска 

конференция
Комисията за провеждане на тазгодишния фестивал на 

българската народност от Димитровградската община реши по 
случай Деня на младостта и рождения ден на другаря Тито в 
Димитровград да открие обща художествена изложба на вси
чки художници от българската народност. Вече са изпратени 
писма-покани до всички художници от Димитровградско. Оча
ква се да участвуват Свободан Сотиров, Никола Антов, склуп- 
тор, Зорица Николова—Костич, Новица Младенов, Никола Ден- 
ков, Гроздан Велев, Мета Петров, Душан Донков и др. На из
ложбата ще бъдат застъпени почти всички художници с най- 
хубавите творби. Това ще бъде втора обща художествена изло 
жба на художниците от българската народност в Югославия.

— По случай тазгодишната обща художествена изложба 
— каза председателя на комисията Кирил Трайков — ще орга
низира ме срещи и разговори с художниците върху актуалните 
въпроси в изобразителното изкуство и ще се опитаме да осъ
ществим отдавнашната идея за откриване на художествена га
лерия в Димитровград.

Очакваме пълна подкрепа от страна на художниците. 
Това ще бъде огромна културна придобивка за нашия град.

По случай изложбата и фестивала художникът Новица 
Младенов ще изработи фестивални значки, които ще се про
дават в деня на фестивала.

Секретариатът на междуобщинската конференция в Пи
рот предприе мерки за реализиране на първата точка от про
грамата на копферепцията. Групата за проучване на общите 
проблеми в селското стопапство със селскостопанските специа
листи в Димитровград и Пирот е водила разговори по пробле
мите в този стопански отрасъл. Подобни разговори наскоро ще 
се проведат и в Бабушница.

Въз основа на събраните материали тази група до края 
на април ще изготви предложения, които ще изнесе пред вто
рата междуобщипска конференция, която трябва да ги обсъди 
и да намери общи основи за организиране на идейно-политиче
ска акция на Съюза на комунистите в селското стопанство, с 

занимава голяма част от населението в този край.
В определянето на общите оспови за съвместно действие 

на комунистите в този регион, както се изтъква, на комуни
стите в трите общини се дава пълна свобода в разрешаването 
на специфичните идейно-политически проблеми.

което се

М. Б.Б. Ник.



Наш дългГ. ЪБИТИЯТА 

ПОСЛЕДНАТА
СЕДМИ

НА СТРАНАТА НИОТБРАНА
ната сигурност. След Брион- 
ския пленум на ЦК на СЮК се 
стигна до значителни промени 
и в тази област. Редица служ
би бяха реорганизирани, специ
ално по сигурността, а техните 
компетенции и задачи бяха съ
гласувани със самоуправител- 
ната практика на нашето об
щество.

отбрана на стра-иие на 
ната. Има се предвид на първо

имат
Ако се спазват препоръките 

на ръководството на Социали
стическия съюз, в близко време 
във всички общини ще се из
готвят програми за акция 
подготовката на населението за 
отбрана на страната. Счита се, 
че в интерес на сигурността и 
отбранителната 
вече говори за подготовките на

Титовият път в Азия място значението, което
подготовки за отбрана на 

социалистическа об-
тези
нашата
щност. Значението се увелича- 

самата Кон-
по

ва и от това, че 
ституция определя големи 
дачи и задължения за всички 
наши хора.

и Социалистическа република 
Югославия. Географската отда
леченост обаче, както и разли
чията в обществените системи 
нямат значение за развиване 
на тяхното сътрудничество.

Какво днес привлича общото 
внимание на държавниците в 
двете страни? Няма съмнение, 
че Япония и Югославия са мно
го заинтересовани за подобре
ние на положението в света. 
Японците в миналото имат гор
чив опит от военни опустоше
ния. Намирайки се в миналата 
война на погрешна страна, те 
доживяха първите атомни ек
сплозии над своите селища.

Затова Япония е заинтересо
вана, както и Югославия, за ра
зоръжаване, за по-добри отно
шения в света подобряване на 
международното сътрудниче
ство чрез Обединените нации. 
Настоящата среща в Токио ще 
помогне на японското правител 
ство да разшири кръга на сво
ята политическа дейност в тази 
част на света, която през пос
ледните години представлява 
постоянна невралгична точка в 
световната политика. Японците 
приветствуваха президента Ти- 
то като държавник, който в о- 
чите им е станал символ на бор 
бата за по-добри международни 
отношения и отстраняване на 
новата световна катастрофа.

Страните, които посещава пре 
зидента Тито, с изключение на 
Монголия, имат различен под
ход към отделни международни 
проблеми. Това обаче не е съ
ществено. Основната на разго
ворите фактически е общото 
желание да се допринесе към 
подобрение на международното 
сътрудничество и укрепването 
на мира. Защото, след Япония, 
другарят Тито ще посети Мон
голия и Иран. С това още ед
на тазгодишна мисия на друга
ря Тито в азиатските страни ще 
има отражение на международ 
ната сцена. Защото днес е важ
но да се съберат всички стра
ни в света в активността за по
добряване по отношение на и- 
дейна или военно-политическа 
принадлежност. Когато на дне
вен ред са въпроси на мира или 
войната, тогава е длъжност на 
всички да се ангажират за про 
греса, за повече разбирател
ство между членовете на вели
кото световно семейство от на
ции.

Затова все повече се говори 
за ново съвещание на необвър
заните страни, но съвещание с 
по-широка платформа и с уча
стието на много по-голям 'брой 
държави от необвързаните.

М. Гаврилович

В международния живот сре
щите на държавници са, безспо 
рно, голямо нещо: всеки гради
вен контакт значи принос към 
общите усилия в света за заси
лване сгепена на международ
ното споразумяване и укрепва
не на мира. Ние живеем във 
време когато разликите в обще 
отвените системи трябва да 
превъзмогват в международна
та политика — доколкото наи
стина се показва желание за по 
добрение на положението в све 
та. Да се надделеят тези разли
ки — значи да се приемат на
чалата на политиката на коег- 
зистенцпя, но па основите на за 
читане на принципите и право-

за-
готовност на

>р;

т
се

Наши ракетни части иа един първомайски парад 
Въпреки силното развитие на 

демократичните и самоуправи- 
телни отношения, системата на 
обществена сигурност и подго
твеността на населението за 
отбрана на страната дълго вре
ме се считаше за изключите
лна компетентност на съотве
тни държавни органи. Така зна 
чително се стесняваше базата 
на цялата система на обществе-

Самоуправителните тела и об 
щеСтвено-политическите 
низации обаче не са подготвени 
достатъчно да поемат задълже
нието, което бе компетенция на 
държавните органи. Причината

страната е нужно в тази област 
ясно да се определят задълже
нията и правата на всички об
ществено-политически фактори

орга-

и самоуправителни органи — от 
общините до Федерацията.

е там, че това не е просто пое
мане на задълженията, но тря
бва да се намерият най-подхо
дящи форми, посредством кои
то да се осъществи успешно 
включване на самоуправител- 
ните фактори в системата на 
сигурността.

СЪЗНАВАНЕ НА
ПРАВАТА

Даже' може да се каже и то
ва, че все още не се съзнават 
в пълна степен правата (рол
ята и задължението), които в 
тази област следва да имат об
ществените и политически фа
ктори, населението и трудовите 
организации. Факт е, че на за
седанията на Социалистическия 
съюз и на самоуправителните 
органи все още не се разгле
ждат въпросите за вътрешната 
и цялостната сигурност на на
шата страна. Органите на обще 
ствено - политическите съвме- 
стности от общината до Феде
рацията се ангажират само в 
мащабите на своите законни 
задължения.

Няма съмнение обаче, че на
шето население желае да пое
ме върху себе си значителна 
част от задълженията по обще
ствената сигурност на страната. 
Това е от голямо значение, за
щото така ще се ограничи въз
можността и пространството за 
действията на "враговете. Дей
ствията на вражеските елеме
нти се проявяват иначе и в из
насянето и разпространяването 
на неоснователни слухове, в 
изкривяването на фактите и то 
в среди, където мъчно стигат и- 
стинските и обективни инфор
мации. Не са редки и опитите 
за внасяне на смут с намере
ние да се предизвика тревога и 
лошо настроение у хората и Да 
се посее неверие в по нататъ
шното успешно социалистиче
ско изграждане на нашата стра

ПРИЧИНИТЕ
Има доста причини за 

че нашата общественост 
все

това,
отде-

внима-ля по-голямо
Божица

Президентът Тито Местната организация 

успешно работи
то на всеки народ на самоопре
деление, независимост и свобо
да.

Япония като страна с тради
ционно гостоприемство, сърдеч 
ност и разбирателство, посрещ
на президента Тито като дър
жавник, който много се анга
жира за политиката на мир и 
международно сътрудничество. 
Япония и Югославия

Местната организация на ССРН 
в село Божица е провъзгласена 
за най-активна в Сурдулишка- 
та община.

Тя засега е главният носител 
на обществено-политическия жи 
вот и организатор на всички 
акции, които се провеждат в се
лото.

Програмата за работа на тази 
организация е изработена кон
кретно и твърде задълбочено.

Тя предвижда обемни акции, 
които да подпомогнат решава
нето на селските проблеми. Ня
кои от тези акции са проведе
ни," а други са в течение. До се
га са построени няколко важни 
махленски пътища, а решени и 
някои други комунални въпро
си. В момента се провежда ре
конструкция на електрическата 
мрежа в махалите Кодинци, Мо 
гила, Романовци и Велкичевци. 
С цел да се получи трифазен 
ток строят се два трафопоста. 
Акцияата за която се обезпече
ни 42 милиона стари динара ор 
ганизира и провежда местната 
организация. Тя е насърчила 
населението доброволно и чрез 
местно самооблагане да под
помогне акцията.

Понастоящем местната органи 
. зация ще изготви план за изг

раждане на водопровод в цен
търа на Божица и в Топли Дол. 
Подготовките за тази акция 
ще отпочнат наскоро.

И в политическата дейност та 
зи организация играе голяма ро 
ля в селото.

Редовното провеждане на съ
бранията дава възможност вси
чки належащи проблеми навре
ме да се обсъждат и решават. 
В течение са събранията, кои
то тя провежда в подружници- 
те по въпроса за разискванията 
върху Тезисите за новото соци
ално осигуряване на селското- 
панските произвоители.

Хубави резултати организа
цията постигна и при събиране
то на помощ за, пострадалите от

живеят
на две противположни 
на нашата планета. Става дума 
за страни с различни обществе
ни системи: за царство Япония

страни

Милош Минич посети Димитровград
(Продължение от 1 стр.) 

нието. Поради разпоредбите на 
член 31 в закона за финанси
ране на образованието и учеб
ното дело, Димитровградска об
щина дължи 160.000 нови дина
ра от миналата година на дру
ги общини за школуване на 
свои ученици в тия общини. 
„По никакъв начин не смеем 
да допуснем да спре естестве
ния ход на обучението на уче
ниците само затова, че нераз-

пла-
ти за тяхното обучаване”, каза 
др. Попович, коментирайки то
зи случай.

На края думата взе др. Ми
лош Минич. Между другото той 
каза:

— Ако реализирате програма 
та на реконструкцията в про
мишлеността, вашите трудови 
организации ще станат на кра
ката си. Няма съмнение, че то
ва ще изпълните, защото няма 
непреодолими трудности, още 
повече когато такива проблеми 
се решават с кредитна полити
ка. Реконструкцията, за която 
се борите, мисля, че ще се из
върши в най-съвременна тех
нология”.

Спирайки се стъпи на работата в промишле
ността с оглед на модернизаци
ята и съвременната техноло
гия.

по-нататък
върху положението в овчар- 
ството в тези рамки на трудо
вите организации, другарят Ми 
лош Минич „От нашаказа: След това председателят на 

Скупщината на Сърбия говори 
за необходимостта от сътрудни
чество с НР България. Във връ 
зка с това, той каза: „Бях в 
България, водих разговори и 
мога да кажа, че ние нямаме 
какво да променяме. Двустран
но е желанието да се развиват 
добри отношения, а за това има 
условия, защото всички възмо
жности не се използват” ...

„Ние сме за укрепване на съ
трудничеството и не съществу
ват причини да не правим уси
лия в укрепването на трайни 
държавни отношения. Вие сте

страна ще помогнем да се раз
решат тези проблеми, а вие на
правете всичко те непременно 
да се решат.” Когато става ду
ма за селското стопанство, „ни
кога не трябва да забравим, че 
се касае за отрасъл, който е 
много важен източник на мате-

витата община не може да риална екзистенция на болшин 
ство от населението. Още пове
че, когато не се касае за про
дажба на вълна, но и останали- 

животновъдните произведе
ния.”

Освен това той подчерта зна
чението на интеграцията на ко
операциите, но и посочи необ
ходимостта от дългосрочно свъ 
рзване на селското стопанство 
с търговията, с която да раздел
ят риска в работата, а от друга 
страна, със създаването на си
гурен пазар селското стопан
ство открива широк простор за 
неквалифицираната работна си 
ла, която няма изгледи да по- 
на предприятията, пласмента 
на селскостопанските произве-

на самата граница, а комуната на.
Зарад такива явления се счи

та, че е нужно да се практи
кува — по често публична по
литическа разплата с вражеска 
та пропаганда и то посредством 
създаване условия за явна ра
зплата с вражеските лозунги и 
с техните разпространители 
печата и на събранията на на
селението. Д-

е населена с българска народ
ност. Всичко това говори в при 

необходимостта 
във всички форми на сътруд
ничество сами да насочвате сво 
ите програми и акции.”

ложение на израелската агресия, срещу ара 
бските страни. Досега 
брала към 1

тя е съ- 
милион стари ди

нара. в

М. Б. В. В.
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ИНТЕРВЮ С ТЪРСЯТ СЕ НОВИ ФОРМИ 

НА РАБОТА
председателя на ос в дими тровград

СЪЗДАДЕНИ СА УСЛОВИЯ ЗА 

ИНТЕНЗИВНО ПРОИЗВОДСТВО
ват въпросите, които стоят пред 

Изненадва, че все още
Тези дни в Долно Тлъмпно, 

Босилеградско се проведе съве
щание с комунистите от райо
на с цел да се засили активно
стта на партийните организации 
и да се изнамерят нови методи 
на работа. Понастоящем търсе
ни са и нови форми, които да 
съдействуват за създаване на 
интензивен и разнообразен жи
вот в партийните организации.

Как да се издигне идеологи
ческото равнище на комунисти
те и как те още по-сполучливо 
да действуват в средата си. Сти 
гна се до извода, че е основно 
всеки комунист да засили актив 
ността си в укрепването на сел 
ското стопанство. „Нивата, ово
щната градина на комуниста 
трябва да бъдат за пример на 
останалите” — каза се на съве
щанието. С една дума, комуни
стите да действуват с личния 
си пример. С това се именно не 
изчерпва тяхната активност, но 
в конкретните условия това е 
най-важната им роля.

Все още някои организации 
на СК в района не са в съст
ояние самостоятелно да реша-

тях.
съществува страх ог приемане 
ма млади хора и земеделци, ко- 

по-заможнн. Тази проя-ито са
ва бе осъдена като отживяла- и
вредна.

Голямо внимание бе отделено 
и на предложенията за подоб
ряване на селското стопанство.

от постигнатите 
усилията

(Продължение от стр. 1) те трудови организации. Орга
ните на самоуправление ще тря 
бва да поведат повече сметка за 
това в настоящата година.

поддържането на железопът
ните прелези и 115 01)6 динара 
са средства на фонда за кому
нално строителство.

В разпределението на потреб
лението за всички потребители 
на бюджета се тръгна от мина-

на производството за тази годи
на от 28,2 на сто е реален. Ко- 
гато казвам това, имам 
вид, че планираното съвокупно 
производство от 125 милиона но 
ви динара може да се осъще
стви. Това осъществяване 
гурава национален доход на чо 
век от населението от 2.870 но
ви динара, или с 800 н.д. в по
вече от 1967 година.

При това, обаче, не трябва да 
се губят от предвид някои обе
ктивни обстоятелства, с които сто 
панството и занапред ще се сре 
ща. Преви всичко, 
дина трудовите организации не 
разполагат с оборотни средства 
(не бяха осигурени достатъчно 
ни с тяхното основаване), за да 
развият по-широка 
Бих казал, че най-спешната за 
дача на трудовите организации 
е съвместно с банката да потър
сят решения на този акутен проб 
лем. Не от по-малко значение 
за нас е и въпроса за пласмен
та на селскостопански произве-

Независимо
успехи и занапред 
трябва да се насочват към жи
вотновъдството. овощарството и 
тютюнопроизводството. В резул 

на това местната земедел-

пред-
— Кои са, по Ваше мнение, 

най-важни комунални пробле
ми в общината? логодишната реализация и към 

— В комуналното стопанство тях са добавени средства от 10
в настоящата година ще рабо- на сто. В настоящата година за
тим на оспособяването на път- , култура и просвета са предел
ната мрежа за да могат да пъ- дени допълнителни средства от
туват рейсове и електрифика- 6 на сто, които се дооавят към
цията на някои села, а в града средствата за лични доходи. С
върху реализирането на програ бюджета са осигурени средства
ма за градската канализация. за поддържане на телефонни
За всички тези проблеми много връзки с пощата на територия-
са заинтересувани гражданите. та на общината с дежурните
Това, между другото, показваха служби в центъра. Обезпечени
и с ангажирането си миналата са и средства са реабилитация
година. В настоящата година на дефектни деца и помощ на
няма оправдание тези активно- борци в НОВ, които изпълня-
сти да не се засилят още пове- ват условията в решението на
че. За разклоняването и оспо- Общинската скупщина,
собяването на пътната мрежа 
фондът за пътища е осигурил 
290.000 нови динара. Най-голя- 
мата част от работите ще ста
нат на пътищата Димитровград 
-—Брайковци, Желюша—Погано

тат
ска кооперация трябва да съде- 
йствува за организиране на сел
скостопанското производство, а

оси-

отделно на животновъдството. 
Крайно време е много препоръ
ки и предложения, отправени 
до нея да се осъществят.

На края на съвещанието бе 
решено да се ускорят подготов
ките за обстойни разисквания 
върху Тезисите за новото осигу 
ряване на стопаните и за 
новите мерки в селското горско 
то стопанство.

и тази го-

активност.
В. В.

— Ако бихте поднасяли ама- 
идман в Скупщината на СР Сър 
бия по определението на крите
риите за неразвитите области, 
в коя група бихте сложили Ди
митровградска община?

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СС РН

Формирани 4 местни организации
дефини-— Не съществува 

ция, ни критерий, според които 
да се определя коя област е 
развита, а коя не е. Считам, че 
този въпрос трябва да се дефи- 

■ нира, за да не се заделят сред
ства по нахождение и убежде
ние кой е развит, а кой нераз
вит. Съвсем са на място иници-

бно дело, образование и зд
равеопазване. В ръкоЕОдсвата 
са избрани повече млади хора, 
активни младежи.

На проведените събрания бя
ха разгледани и някои въпроси 
отнасящи се до обществено-ико 
комическите движения на село, 
пенсионното осигуряване и но
вото осигуряване на селскосто
панските производители.

По-обстойно са обсъдени про
летните акции по залесяване и

Тези дни в Долно Тлъмино, 
Горна и Долна Любата и Боси
леград са формирани и консти- 

организации.местнитуирани
Поради неактивността на ръко
водството, в Горна Лисина още 
не е оформена.

В селата са формирани подру
жници със същите ръководства 
които са имали местните органи 
зации. Нови подружници има в 
Жеравино, Буцалево, Рибарци, 
Барйе и Горнолюбатската. маха 
ла Колчина гарина.

ативе на Републиканската скуп 
щина на Сърбия на сесията си 
през есента да даде отговор на
този въпрос.

Според някои критерии, кои
то на нас не са ни известни, ние 
сме развита област. Ние не при
емаме такива оценки, ако се 
иамт предвид всички обществе
но-икономически аспекти, кои
то траябва да определят поня
тието развит—неразвит. Затова 
се застъпваме този въпрос да 
се обсъди.

Националниях доход на чо- 
во, Славния—Долни Криводол, век от населението не може да 
Суково—Трънско Одоровци, Лу бъде единственото мерило. Има 
кавица—Долна Невля и Петачи ме развига училищна мрежа, за 
нци—Тр. Одоровци. Разбира се, чието поддържане влагаме ог- 
на тези обекти ще ряботят и ромни средства. В нашата общи 
заинтересованите граждани с на само 2 не сто от децата, 
местно самооблагане. За пръв подлещажи на задължително 
път при „Услуга” ще бъде от- обучение, не посещават училм- 
крита служба за строеж на пъ- ще_ Зарад това не сме в сьсто- 
тища. яиие повече внимание да пос-

Увеличен е интересът за еле- ветим на електрификацията и 
трпфикацията на селата. В на- съобщенията и други комунал- 
стоящата година ще се електри ни проблеми.
сЬицира Куса врана, а до По- Между двете преброявания 
ганово ще бъде доведен елек- на населението (1953—1961) гол- 
тропровод на стойност от 100.000 яма част от населението миг- 
нови динара. Скупщината е пре рира, зарад което се стигна до 
двидяла известни средства, с ко чувствително намаление на на- 
ито да помогне тези акции на селението. Те пе за занесли със 
населението. себе си проблемите. Проблемн-

В настоящата година ще се

решаването на комуналните про 
блеми. Препоръчва се на мес
тните общности да въведат и 
разпределят местното самообла 
гане.

В местните организации са 
избрани нови ръководства и сек 
ции за обществено-икономиче
ски и комунални въпроси, уче- В. В.

МАЛКА РЕПЛИКАВ комбинат „Димитровград”

дения, специално на ония в жи 
вотновъдството — вълната и ме 
сото на пример. Още повече, че 
за нас животновъдството е твъ
рде важен отрасъл на стопани
сване.

Казва се, че без модернизи
ране и реконструкция няма ре
форма. Модернизирането, на 
предприятията в нашата общи^ 
на е твърде важна задача, за- 
щото още при самото изграж
дане не е водена достатъчно 
сметка за съвременната техно
логия и съоръжения, пито пък 
мощностите са завършени до
край. Приемайки закономерно
стите на реформата, трудовите 
организации предприемат мер
ки в това направление. Само за 
реконструкцията на „Гумарата” 
са необходими 
динара, от които в настоящата 
година трябва да се вложат 
11.680.000 динара. В каква сте
пен ще бъдат реализирани уси
лията на колектива да модерни 
зира своето производство зави
си от одобрените средства за ка 
питални вложения.

Паралено с това, като неотло
жна задача в нашето по-ната- 
тъщно развитие се налага и 
развитието на стопанските орга 
иизации упорит труд в разви
тието и организирането на инте 
грационните процеси, които ще 
осигурят дългосрочна стабили
зация в стопанисването.

„Гумарата” е направила до
говор за около 85 на сто от про
изводство си, „Циле” предвари
телно е продало годишното си 
производство, „Братство” има 
аранжмани със „Сърбокотекс”. 
За новите произведипия на 
„Фабрад” се интересува „Дъ
рвена застава” и тн. Значи, па- 
зарт в настоящата година под
хожда на нашите произведе
ния.

Паметник но кашата небрежност

те с а си останали същите, а с 
намаление на населението

населението
извършат подготвителните ра
боти за поставяне на градската 
канализация. Целият обект ще 

етапа. Най-на-

32.000.000 нови до
хода на човек от 
се увеличи. Затова и казгам, че 

доход не можесе строи в пет 
пред ще се строи центъра 
събиране и преработка на фе- 

(на стойност от 300 000 
нови динара), а след това глав- 

който трябва

националният 
да бъде изключително мерило, 
според което да се определя да
ли една област е развита или

за

калиите
не. Сградата, която гледате на снимката не е нищо друго, а 

бившето училище в с. Вълновия. Това е сградата на едно от 
нашите най-стари училища в Димитровградско. Дори и по-мла
дите хора я зпаят, когато беше хубаво бслосана с огромна ог
рада в центъра на селото. Тук много хора са научили да четат 
и пишат ...

М. Бакичния колектор, в
инвестират към 1,200.000да се

динара. Паралено с жилищното 
строителство ще се разклонява 
и приключната мрежа.

Освен това, през настоящата 
година ще се построят 32 апар
тамента в обществена собстве
ност, детска градина, автоматич 

телефонна централа (общи- 
към 150 000 динара),

Здравеопазване
то е подобрено

Сега когато селото вече няма деца за училище и когато 
децата отиват в Д. Криводол, тази старица остана осамотеиа. 
Някои хора имаха хубави идеи. Сградата да се запази за ня
кои културни нужди па селото и но този въпрос няколко го
дини вече се води преписка между училището в Каменица и 
Днмнртовград. Обаче от това нищо не става. Сградата пропада. 
Вече и вода тече в нея, и както се вижда и от снимката, служи 
за присмех на хората, които не знаят какви планове имат ком
петентните хора за нея.

Вместо музей на миналото, вместо исторически паметник, 
тя стана „паметник” на нашата небрежност.

Може ли така да се отнасяме към ония места, конто в 
живота на хората са играли важна роля. Ако нищо друго, защо 
един ден не се извикат хората и сградата да се разруши и 
поне материала да се използва. А можеше от тази старица да 
сс използва и повече. Можеше, поне когато беше по-здрава, да

на
ната влага 
нова бензиностанция на гранич 
ния преход и тн. За строежа на 
спортния център са обезпечени 
сигурни средства. С разумното 
влагане ще се настои този о- 
бект час по-скоро да се оспо- 
соби за ползване.

По всичко личи, че Божицд е 
село, което е напълно решшю 
въпроса по здравеопазването. 
От преди няколко години тук 
постоянно работи амбулатория 
с двама лекари обща практика 
и друг медицински персонал. 
Отскоро един от лекарите е на 
специализация и ще се завърне 
като специалист за стомашни 
заболяваиия.

Амбулаторията обслужва и

— Кажете ни нещо за тазго
дишното бюджетно потребле- 
пие?

— Ще кажа, че бюджетното 
потребление в настоящата го
дина ще е по-голямо от минало 
годишното с 22 на сто. Факти
чески, нето бюджетно потребле Топли Дол, а не рядко тук се 
ние се увеличава с 10 на сто. ' лекуват и болни от Горна Ли- 
Защото 260 000 динара в бюдже

сс използва за квартируване и за нуждите па кооперацията и 
същевременно да се помогне малко на просветния динар, за 
който казваме, че е много малък.

А така, ако искаме на някого да покажем нашата небре
жност, да го отведем пред този „паметник”.

Защо трябва да чакаме тази някогашна хубавица на село 
Вълковия да умира изправена!

Обаче, на пазара трябва да се 
посвети много повече внимание. 
Ние още нямаме организирана 
професионална служба, 
да проучва пазара. По мое мне
ние, освен интеграцията, добро
то проучване на пазара трасира 
дългосрочно развитие на наши

която

сина и други по-близки села. Б. НиколовВ.та са допълнителни средства за
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ИскриПРЕД НОВИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН

КОИ ИМА ПРАВО?Успехи, които задължават
ври — 1.082.025,49 и. д„ октом
ври — 493.805,23 II. д., ноември 
341.060,40 н. д. и ти. Това нера
вномерно минаване на туристи
те налага на туристическите ор 
ганизации, гостилнически пред
приятия да бъдат готови през 
пълния туристически сезон.

На въпроса какви са очаква- 
за тая година другаря

Разговор с завеждащия девизен отдел Александър Михал- 
ков за очакванията нрез тазгодишния туристически сезон

Другаря А. Михалков ни за
позна, че от тези пунктове най- 
добре е работил пункта на „Пут 
ник” при Градини - с 2.530,403,82 
н. динара, а след това „Компас” 
с 2.418.473,99 и.
379.471,22, „Балкан 
и банката с 105.110,31 и. динара.

Най-много туристи — през 
август

Направения преглед за об
мен на паричните средства през 
миналата година най-добре го
вори на кои месеци трябва да 
се обърне иай-голямо внимание

Машинният цех4 в „Свобода”. 
Кандидационно събрание на

жности производителят осъще
ствява там, къдело работи и про 
извежда. Според тълкуването 
на професионалната служба — 
излиза, че и след напускането 
на работното място, изборните 
функции не престават. Завръщ 
ането в трудовата организация, 
по мнение на работника, значи 
само, че е приет работник на ва 
кантно място, което не е из
ключително запазено за Ристо 
Кръстев — значи приет е работ 
ник, а на Кръстев. С напуска
нето на работното място — 
престанали са да са валидни и 
всички функции, произлизащи в 
тази институция, па и правото 
на самоуправляване и изборните 
функции, които е имал докато 
е бил зает. Толкова повече, за- 
щото на работниците не е даде
на възможност, а и сами не са 
се изборили докрай, с гласуване 
да решават по този въпрос.

Службата казва, че този член 
на съвета не бил отзован. Вед
нага задаваме въпрос: как мо
же да бъде отзован когато не е 
вече в тази трудова организа
ция. Друго нещо е ако се касае 
за избиране на друг на мястото 
на Кръстев за член на съвета. 
Отзовава се оня, който е напра
вил грешка в ущърб на пред
приятието.

Става дума за принципа. Във 
всеки случай работниците са 
имали право да поставят този 
въпрос и да бъдат недоволни от 
отговора на службата и в своето 
настояване е трябвало да идат 
докрай.

трудещите се.
Един работник става и казва: 
— Работникът Ристо Кръстев 

Работническия

Новият туристически сезон е 
на прага.

Още някоя седмица и през 
Димитровград ще потече река 
от туристи на изток и запад. Е- 
дна от най-важните врати на 
нашата страна, граничния пре
ход при Градини, отново ще се 
задръсти с кола от всички ев
ропейски страни. Миналогодиш 
ните успехи задължават тури
стическите организации да вло 
жат максимум усилия за подо
брение на туризма в Димитров
градско. Не е достатъчно само 
да кажем, че през Димитров
град са минали хиляди тури
сти, но важно е колко девизни 
динари остават на стопанството 
в Димитровградска комуна.

Какви са очаквания за тая 
година в областта на туризма 
ни запозна др. А. МИХАЛКОВ, 
който най-добре познава усло
вията за развитието на туриз
ма и нуждата от това за тури
стите да се обезпечат по-добри 
условия.

— През миналата година, въ
преки неблагоприятните вън
шно-политически условия, па 
граничния прелез Градини бе 
отбелязан рекорден брой тури
сти, — каза той. Подобрени са 
значително и условията за об
служване на туристите. След от 
криване на мотела при Димит
ровград и пункта на „Компас” 
се създават все по-благоприя- 
тпи условия за приют на ту
ристите в нашата страна. Ди
митровград сега има шест пун
кта за обмен на чуждестранна 
валута. И докато порано пътни 
ците нямаха възможност дори 
и парите да си обменят сега 
тази така важна служба рабо
ти добре. Миналата година в 
димитровградските пунктове за 
обмен на чуждестраните валут
ни средства са обменени около 
600 милиона динара.

беше член на 
съвет, 
приятие и 
известно време отново се върна. 
С отиването му от нашата орга
низация той престава да е член 

самоуправителиия орган. Се 
га обаче той отново е на списъ
ка на работническия съвет, ка
то че ли нищо не е станало. См
ятам, че това е неправилно... 
Професионалните служби тряб
ва правилно да тълкуват закон
ните разпоредби ... (в залата 
настъпва шумно одбряване).

Напусна нашето пред- 
отиде в друго. Следмотела с 

с 278.551,19
Д-

нията
Александър Михалков каза:

— Ние очакваме тази годи
на приливът на туристи да се 
увеличи в сравнение с минала
та година. Това показват вече 
първите месеци от тази година. 
В сравнение с миналата година 
— сега имаме по-голям прилив

на

Представителят на правната 
служба дава следното поясне
ние:

— Точно е, че той напусна 
предприятието и отново се вър 
ма. За това време обаче не бе 
отзован като член на работни
ческия съвет.

Малцина бяха доволни е отго 
вора. Остана си така, както ка 
зва правната служба, макар че, 
между другото, не е по закопа.

Работниците напуснаха събра 
пието съмнявайки се в изправ
ността на постъпката в случая 
с Ристо Кръстев. Здравата ло
гика и тълкуването на законни 
те разпоредби се стълкновяват 
в случая. Работникът каза: щом 
член па съвета напуспе трудо
вата организация, престават му 
и изборните функции. Логично: 
самоуправителните права и длъ

Митницата при с Градини

на български туристи, които об 
менят до 100 н. динара. Пред
приети са и нови мерки за об
лекчение на туристите при об
мена на валута. Затова ако се 
окаже нужда, ще се заведе де
визен служещ и във влака.

В подготовката на новата ту- 
ристичка година предвид на то
ва, че се очаква по-голям при
лив на туристи трябва да се раз 
ширяват и туристическите обе
кти в Димитровград. Също така 
да се подобряват съобщенията 
и отварят нови атрактивни го- 
стилничерски и други обекти, 
магазини на сувенири и специа
лни битови произведени от на
шия край. Сега е най-важното 
— как този прилив на девизни 
средства, които минават през 
общината да си останат и в об
щинската каса?

от страна на туристическите ор 
ганизации. Неровномерният при 
лив на туристи налага на ту
ристическите организации да 
вложат максимум старание за 
да може през месеците когато 
прилива е по-голям — да се съ- 
здадат условия за тяхното об
служване. А разликата в при
лива на туристи е огромна. До
като през мъртвия сезон — я- 
нуари — обмена на пари пада 
до 76.078,36 н. динара 
август той достига цифрата до 
1.543,658,63 н. динара, и след то
ва опада както следва септем-

М. Б.
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\ Бележка
^ --------------------------

няма минерални 

торове?I
1 I2

22Изглежда, че практиката 
от последните няколко годи- 

^ ни отново се повтаря: проле- 
^ тната сеитба е в пълен раз- 
^ гар, а земеделските коопера- 
^ ции в Босилеградско още не 
^ набавят минерални 
2 До това положение се е сти 
2 гнало поради небрежността 
2 на кооперациите и слабата 
^ им заинтересованост за подо 
^ бряване на селското стопан- 
^ ство. Друго пояснение няма 
^ за стигналата се пасивизи- 
^ раност на кооперациите.
2 По всичко личи, че в мо- 
^ мента всички служещи на 
^ кооперациите са ангажира- 
| ни в конкуренцията на изку 
2 па па агнета и въпрос е дали 
2 им остава време за други ра- 
2 боти.

Тази пролет интереса 
частниците за минералните 2 
торове надминава всички о- ^ 
чаквания. Въз основа на е- 2 
дна реална преценка необхо- ^ 
димо е да се прибавят към ^ 
500.000 килограма различни ^ 
минерални торове. Особен ин ^ 
герес съществува в недале- ^ 
чните села от Босилеград и 2

напрез

торове.

БЕЗСТОПАНСТВЕНА ЗЕМЯ
2в Лисинския район. За тоя ^ 

интерес говорят и следните | 
босиле- 2

Общинската скупщина в Бо
силеград е заделила безплатно 
на земеделските кооперации 
9.000 хектара земя.

От това 1.000 ха са гори, 5.000 
пасища, а останалото обрабо
тваеми и необработваеми пло-

не речем „див” начин. Но още 
повече изненадва, че на коопе
рациите някои от тези площи 
не са известни. Тъкмо когато 
някой частник приграби някоя 
от тях, кооперациите се сепват 
и се стига и до съд.

Б. Николов

случаи: една вечер 
градската кооперация дока- 2 
рала камион с торове за свои ^ 
нужди. През ноща обаче хо- ^ 
рата го разнесли и на су- ^ 
тринта идвали да го платят. ^ 
Пови доставки обаче още 2 
няма.

2

щи. Кооперациите притежават 
1.000 ха гори, което представля
ва известно богатство. Тези го
ри обаче само се експлоатират,

Как разполагат кооперации
те с това имущество? Преди всич 
ко, те нямат изработени прог- 2

В. в.рами, въз основа на които да 
се види как се ползват тези 
площи. Фактически, с тях се 
стопанисва по един стихиен, да

2а не се предприемат мерки да се 
подобрят.

Кооперациите нямат специа
листи, които да им изработят 
програми за разполагане с това 
имущество. Горските общински 
органи превзимат ежедневни 
мерки въпроса с тези гори най- 
сетне да се реши.

Още по-лошо е положението 
с обработваемите площи. Ко
операциите не ги ползват за ор 
ганизиране па собствено произ
водство. Обикновепо ги дават 
под закуп на частни лица, без 
каквото и да било коопериране 
или производствено сътрудни
чество. Частниците ползват зем 
ята ,като па кооперациите зап
лащат само наема.

И пасищата не са в по-добро 
състояние. На по-качествените

ОТ КАНДИДАЦИОННИТЕ СЪБРАНИЯ
на трудещите сеСвободни ц^ни 

текстила и нови 

пощенски 

тарифи

В Димитровградска община и 
почти всички трудови организа 
ции приключиха кандидацион- 
ните събрания на трудещите се. 
По всичко личи, че повече от-

когато и да било досега, труде
щите се стремят да предложат 
в органите 
ония, които най-добре ще могат 
да тълкуват интересите на пре
дприятията в светлината на ре
формата и задачите, които 
никват на почвата на изостре
ните условия на стопанисване и 
борбата за овладяване 
зара. Тези стремежи дойдоха до 
пълен израз на събранията на 
трудовите единици в комбинат 
„Димитровград”, „Свобода”, 

»Градня“, „Циле“ и всички дру
ги трудови организации. Събра
нията на самоуправителните ор 
ганизации на Съюза на кому
нистите да 
ва каква

ма членове на една година. 
Предлагаха работници от името 
на група работници. На края 
кандидационното събрание прие 
следната листа на кандидати за 
членове на съвета ,които се из
бират на две години: Рангел, 
Истатков, работник, Миодраг 
Върбанов, моделист, Светозар 
Храсич, счетоводител, 
Михайлов, работник, 
Рангелов, работник, Милутип 
Басов, работник, Баска Георгие 
ва, работничка, Никола Тасев, 
работник, Сава Стапков, работ
ник, Никола Манов, работник, 
Санда Басов, бригадир, Дими
тър Тошев, технически дирек
тор. Драган Соколов, работник 
и Йордан Георгиев, работник.

На листата се намират име
ната на кандидатите за членове 
на органите на самоуправление, 
които се избират на една годи
на — Иванка Николова, работ
ничка, Васил Даскалов, работ
ник, Никола Петров, магазинер.

В тази трудова организации 
изборите ще се проведат на 15 
април. Във всички друти орга
низации тази самоуправителна 
работа ще се завърши до края

М. Б.

на самоуправление

въз-

Са заседание на Съюзния из
пълнителен съвет, състояло се 
в края на миналата седмица е 
решено занапред да става сво
бодно формиране на цените на 
текстилните изделия (тъкани и 
прежди). Тази мярка се счита 
за необходима, защото десет на 
сто от семейните бюджети се из 
разходват за ткетил. С това 
расте отговорността на произ
водителите на текстил за редов 
ното снабдяване на пазара и за 
цените.

Цените в ПТТ съобщенията 
от 15 т.м. ще се увеличат значи 
телно — за писма ще се плаща 
по 50 пари (50 стари динара), 
а за картички 30 пари. Освен 
това, за писма с по-голямо те
гло ше се плаща съответно по
вече, а за писма за чужбина ще 
се плаща с 50 сто по-скъпо.

Дапча
Рангел

на па-

— кооперациите хвърлят мине
рални торове, а после тревата 
продават на частниците с над
даване?! Останалите пасища си 
стоят непокътнати. От тях ко
операциите събират значителни 
средства във вид на попаша, но 
нищо не заделят за подобрява
нето им.

Всичко това са неоправдаеми 
пропуски, които не водят към 
подобрение на селското стопан
ство в комуната.

се борят за то- 
да бъде струк- 

работническитетурата
съвети (избира се половината 
от членовете) 
голяма степен допринесоха да 
се създаде такава атмосфера. 

Нашият

на

комунистите до

сътрудник 
ствува на кандидационно събра 
ние на трудещите се в конфек
ция „Свобода”. Четиринадесети 
ма кандидати са предложени за 
И членове на работническия съ 
вет, които се избират на две го
дини и трима кандидати за два-

присъ-

Председателя на работническия 
съвет в „Свобода” С. Соколов 

открива събраниетоВ. В. на настоящия месец.
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На сшоиански шеми В БОЖИЧКАТА КООПЕРАЦИЯ

Изхода е в интеграцията СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

ВТОРОСТЕПЕННО
От година в година услужно- 

занаятчийското
тниците не залягат, защото
всеки от тях у дома си работи 
частно и произвежда онова, кое 
то произвежда и предприятие
то. По тоя

предприятие 
„Услуга” в Босилеград изпада в 
по-трудно положение. Въпрос е 
обаче до кога ще изтрае, 
ма ли тази година да бъде съ
дбовна за него. Изглежда, че 
това предприятие засега е в 
най-трудно положение 
ствуването си. Наистина година 
та приключи без загуба, но то
ва не означава, че положението 
му е сигурно.

Макър, че са полагани сили 
да се стъпи на здрав крак, опи
тите са оставали безуспешни. 
Сега и работниците, и управата 
на предприятието съмнително 
въртят с глави и очакват само 
някакво чудо да ги спаси.

Не може да се рече, че в 
предприятието е седено със 
скръстени ръце и нищо не е 
предприемано. Търсен е изход 
в различни посоки, но винаги 
безрезултатно. Това е така, за
щото предприятието няма обо
ротни средства, не може да ги 
получи от банката, деловия 
фонд разполага само със сто
тина хиляди стари динара. По
ради тези причини угасна иде
ята за образуване и на цех за 
производство на паркет от бу
ков материал. За целта са би
ли необходими 10 милиона ста
ри динара, които „Услуга” не 
е била в състояние да обезпе
чи. И опитът да се изнамери ра 
бота вън от комуната е пропа
днал поради слабата оборуде- 
ност и високата себестойност на 
производството и услугите.

Единственият изход предпри
ятието за сега вижда в обеди
няването с някое' друго пред
приятие, или в общата интегра
ция на стопанските организа
ции в комуната.

Замеделската кооперация в 
Божица е малка и слаба стопан 
ска организация. Общият й до
ход за 1967 година едва над
минава 23 милиона стари дина-

ни мероприятия в тази област 
и това било главната 
Стопанството „Власина 
по-лоши условия, но е постиг
нало видни резултати. Вината 
значи не е в природните усло
вия.

Деловитост и организация на 
работа е основното, което недо
стига на кооперацията. Недости 
га и един по-дълготраен план, 
въз основа, на който да се ви
дят перспективите на коопера
цията. Сигурно е, че те не са 
в търговията.

миналогодишната реколта на 
овеса не е продаден. Изобщо 
той е пропаднал цялостно! Не
брежност или неделовитост?! А 
14 ха са били засети с овес.

Произвеждат се керемиди ко 
ито никой не купува. И така е 
вече няколко години. Обаче, 
производсвотто не е спряно. То 
продължава като създава нови 
разходи и замразява оборотните 
средства. Говори се ,че на ла
гер има към 15.000 непродадени 
керемиди.

Подобно е и с килимарата, ко 
ято бе пренесена в Топли Дол. 
И занапред работничките в нея 
получават месечно 10 — 15.000 
стари динара. Казват, че с реа
лизацията на производството 
трудно вървяло.

Изненадва, че кооперацията 
не вижда възможностите си и 
в животновъдството. Божица е 
богата с хубави пасища, 
пуснати и недостатъчно 
лзвани. Средства, които се съби 
рат като такси за изпасване на 
добитъка нецелесъобразно 
ползват.

Докога така ще се работи е 
неизвестно. Обаче, 
по-ясно, че кооперацията едва 
намира средства за живуркане 
Главно зарад погрешната насо
ка в дейността си. В. В.

причина.
имаи ня- начин те сами кон-. 

курират на предприятието. Ня
кои това го правят на непозво
лен начин, като отбиват мюще- 
риите

ра.
В деловия план за тази годи- 

-на изобщо не се споменава се
лскостопанската дейност. Дори 
и изкупването на някои стоки, 
както топливен материал и др. 
е предоставено на други. Прави 
впечатление, че кооперацията 
своето съществуване основава 
само на търговията със стоки за 
широко потребление.

от съще от предприятието и ги 
канят частно да им работят за 
по-низки цени. Има се впечат
ление, че някои работници сто
ят в предприятието само зара
ди трудовия стаж и социалното 
осигуряване, а преходите си из
карват у дома. Работниците ка
зват, че са принудени, понеже 
не са в състояние да се препи
тават със заплатите, които по
лучават. Това наистина е така, 
но такава работа особено вреди 
на предприятието и го води към 
фалит. Прибави ли се към то-

цш
У

■ ч

ва и съществуващата недисци- 
плина, както и конкуренцията 
на частните занаятчии, тогава 
причините за положението, 
което изпадна „Услуга” стават 
по-ясни.

но за- 
изпо-в

I
се из

ЗАЩО Е НЕДОВЕРИЕ'»© 
КЪМ „УСЛУГА”?

става все
В предприятието се оплакват, 

че общината гледа на тях с дру 
го око и не им дава никаква 
работа. Прибавят, че довършва 
нето на сградата на гимназията 
е дадена на частно лице, макър 
че „Услуга” е предлагала по
добри условия. Подобно се слу
чило и с трафопоста и още ня
кои други комунални обекти. 
Защо е това така? Касае се за 
недоверието към предприятие
то, което датира оше от по-ран
но. Преди на предприятието са 
правени отстъпки, като им е да
вана работа в комуната. Обаче, 
нито един път работите не са 
изпълнени така, както трябва. 
Ставали са неоправдано гЬ- 
леми грешки, които са създава
ли загуби и на предприятието, 
и на общината. Не рядко се за
къснявало при услугите. От тук 
идва и недоверието към „Ус
луга”.

Ясно е, че услужно-занаятчи- 
йското предприятие е необходи 
мо в комуната. За него има ра
бота и място за съществуване,

„Слога“ засилва 

изкупуванетоКъм Божица

Макар че има и някои обек
тивни трудности, все пак, е не
разбираемо защо кооперация
та е премахнала селскостопан
ската дейност. Другарите в нея 
казват, че климатическите ус- 
словия непозволявали по-обем-

Опитът да се разшири произ
водството на овеса и картофи
те, всъщност, най-голямата пер 
спектива на кооперацията, е 
пропаднал. Главно поради не- 
плановост и недостиг на специ
алисти. Нито един килограм от

Макар, че от преди 6 месеци 
практикува изкупа, търговско
то предприятие „Слога” в Бо
силеград вече има сигурност и 
афирмация в тази дейност.

За разлика от земеделските 
кооперации, които нямат посто
янни и сигурни купувачи за из 
купения добитък, „Слога” в то
ва отношение има дългосрочен 
договор с кланицата в Кумано-

КОГАТО СЕ РАБОТИ И 
ЧАСТНО

ДимитровградМиналата година предприяти
ето е направило оборот от 30 
милиона стари динара, или 15 
милиона по-малко от 1966 годи
на. Средните осъществени 
плати са 35.000 стари динара и 
са най-низки в комуната. На 
тях се обикновено чака по два 
и повече месеца.

Интересно е, че рядко някой 
работник изпълнява нормата 
си. Работниците се оплакват, че 
причината за това е недостига 
на материал, високите норми и 
др. В управата казват, че рабо-

ПЛЕНУМ НА ОК НА МЛАДЕЖТА во.
Засега то имаза- сигурност в из 

купа, защото не страхува от ри
ск, че за изкупения добитък 
няма да намери пазар. Съглас
но това,
увеличава обема на изкупа, за
сега на добитъка, а по-късно и 
на някои други стоки от селско 
стопанското

• Тази година общинска щафета
• Ще се открие отделение за политическо образование
• Приет годишния план на Съюза па младежта

На пети април 1968 година се 
състоя разширено пленарно за
седание на Общинския комитет 
на Съюза на младежта в Дими-

предприятието бързо
но при положение да се реор
ганизира, заздрави трудовата 
дисциплина, изнамерят нови ме 
тоди на работа и разшири дей
ността на услугите.

тровград, на което присъствува 
ха предеседателите на активите 
на Съюза на младежта. На за
седанието се разисква за обще
ствената активност на младеж
та след VIII конгрес и някои про 
блеми във връзка с чествува- 
нето на Деня на младостта.

Участниците в заседанието са 
за по-активно участие на мла
дежта в самоуправителните ор
гани на предприятията и учре
жденията, органите на народ
ната власт и ДР- На заседанието 
бяха разгледани някои пробле
ми във връзка със заемането 
на младежта. Зае се становище 
младежките организации да бъ
дат по-активни в заемането на 
младите специалисти със сред
но и виеше образование.

Някои участници в работата 
на пленарното заседание гово
риха за трудностите на активи
те около организирането на заба 
вния живот и масовата култур
но-просветната работа. Главни 
трудности в провеждането на те 
зи задачи са недостига на поме
щения както в Димитровград та 
ка и по селата. Идеологическа
та работа сред младежта е съ
що така слаба. В разискванията 
по този въпрос взе участие и 
секретаря на Общинския коми
тет на СКС другаря Георги А- 
лексов, който даде предложе
ние да се открие отделение за 
политическо образование на 
младежта.

На заседанието се взеха кон
кретни решения във връзка с 
подготовките за 25 май. Мла
дежите от Димитровградско та
зи година ще организират общи 
нека щафета, с която ще чести 
тят рождения ден на другаря 
Тито.

На края бе обсъден и приет 
плана за работа на Общинския 
комитет за тази година.

производство. В 
срок от една седмица предпри
ятието е изкупило над 1.500 аг
нета от територията на Боси- 
леградска и Сурдулишка об
щини. Продължава 
нето на едър рогат добитък, пр
едимно от Босилеградско.

Изкупните цени, които запла
ща „Слога” са сравнително 
високи от онези, конто запла-

В. Вел.

Новини за нашето село изкупува-

ПЕНСИИ И ЗА СЕЛЯНИТЕ по-

щат кооперациите. В.

Бранковци
Поправка на 

кооперативния 

дом

Както се вижда, предложени 
ето за пенсионно осигуряване

всеки, който се осигурява с те
чение на времето би се уве
личавал благодарение на лих
вите.

Какви би били приходите от 
лихвите най-добре показват от
делните примери. Така, напри
мер, земеделец, който има сега 
45 години, а желае да си оси
гури пенсия от 10 хиляди дина
ра месечно трябва да влага го 
дишно 34 хиляди динара. При
ходите от лихвите за петнадесет 
години, докато не получи пра
вото на пенсия, биха възлезли 
на близо милион динара. Значи 
неговият пенсионен фонд в мо
мента на използване би имал 
близо милион и половина стари 
динара.

След повече опити през изми
налите петнадесетина години бе 
изготвено първото практично 
предложение за пенсионно оси
гуряване на селскостопанските 
производители. Това предложе
ние е резултат на тригодишно 
проучване от страна на репуб
ликанския завод 
осигуряаане в Сърбия. Решени
ята, които се предлагат предиз 
викаха интерес сред земеделци 

особено във Войводина. Ед
но от тях се обосновава върху 
стремежа и земеделецът като 
производител да се изравни с 
работниците, които още при за- 
еменето започват да отделят оп

на земеделците, върху което се 
разисква в отборите на скуп
щината в Сърбия и конферен- 

Социалистическияциите на 
съюз, изхожда от принципите 
на самофинансиране и акумули 
ране на средствата, което осигу 
рява постоянна положителна ра 
бота на тези фондове. С други 
думи — пенсии биха се давали, 
когато се съберат средства. Зе
меделецът би получил право на 
пенсия, когато навърши 60 го
динака жената — селстостопан- 
ски производител, когото мавър 
ши 55години.

за социално

По всичко изглежда, че в 
скоро време ще започнат рабо
тите за поправка но кооперати 
вния дом в село Бранковци. По 
този начин и младежите ще се 
сдобият със салон за забавен и 
културен живот. Работите

те,

ще
извежда предприятието „Услу
га” от Босилеград.

Селяните поздравиха това ре 
щение на кооперативния съвет, 
защото с поправка на коопера
тивния дом ще се подобри и 
културния живот на селото.

ределена сума за пенсии.
Всеки земеделец

девойка, който вече след
младеж Предложенето, 

работическото осигуряване, пре 
движда не само старостна, но 
и инвалидна и семейна пенсия. 
Предложена е и една нова ин
ституция — семейна пенсия.

Накрая и това пенсионно оси 
гуряване би имало свой фонд 
на солидарност. Един от извори 
те за тоя фонд биха били така 
наречените дегресивни 
Именно, в момента когато оси
гурилият се започне да ползва 
пенсията в неговия фонд се на
мира (за илюстрация да речем) 
милион и половина. Понеже той 
веднага не ще получи цялата та 
зи сума, но постоянно на опреде- 
ле ни срокове, то лихвите и по- 
нататък ще носят доходи, разт 
бира се- на дегресивни начала.

аналогно на
Да предположим, че на съща 

та сума се осигури един младеж 
от 16 години. За него родите
лите, а по-късно и самият той, 
биха плащали 6.300 динара. За 
45 години общо на негово име 
ще се внесат 283.500 динара. Но 
приходите от лихвите би нарас 
нали за над милион динара. 
Значи, в неговия фонд, когато 
напълни шестдесет години би 
имало близо милион и полови
на стари динара. За селскосто
пански производител на 45-го- 
дишна възраст, който иска да 

месечна пенея 50 хиляди

или
завършено основно образование 
започва да работи на бащиното 
имане, според всички критерии 
става производител. Затуй и те, 
относно техните родители би 
трябвало да отделят известна 
сума за пенсионно осигуряване 
на своите деца.

Славчо Алексов

ДОБРОВОЛНИ ВЛАГАНИЯ
Предложениетто се основава 

върху принципа на добровол
ност Значи, всеки, който иска 
да си осигури пенсия за стари 
дни може да направи това вла
гайки в пенсионния фонд. Вла
ганията ще зависят и от големи 
пата на пенсиите и времето до 
осъществяване права за пенсия. 
Все пак, пенсионният фонд на

лихви.

/ I

има
динара, годишното влагане би 
възлизало на около 170 хиляди
динара, а за младеж на 16 годи 
ни 32 хиляди стари динара. Милорад ЗАЛАТАНОВ
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НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕМИ
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кои СЕ ГРИЖИ СЕ 

УМРЕЛИТЕ ЖИВОТНИ?
Ако желаем да създадем хар

монична и творческа личност, 
а това е нашата цел във възпи
танието и образованието на по
драстващото поколение, тогава 
се явява нужда от включване 
в училището на специалист — 
педагог. Това трябва да стане 
още повече, защото работата в 
реформираното училище е те
жка, комплицирана и отговор
на. Проблемите на обучението и 
възпитателно
те проблеми заемат челно 
сто.

На класовите общности като 
на миниатюрни органи на не
посредственото обществено уп
равление в училището този спе 
циалист може много да помог
не. Отделно, неговата помощ 
може да бъде в изиамирането 
на отговарящи форми и съдъ
ржание на работа. Чрез наблю
дения и опити може да се види 
как колективната работа в учи
лищата, на училищния имот, 
при разходка и екскурзии, съ
здава при учениците смисъл за 
другарство, приятелство, съзна
ние за пазене на личното и об
ществено имущество итн. А въ
веждането на ученическо досие 
помага и ма службата за про
фесионална орентировка.

тира състоянието на неговото 
развитие, но трябва да му се 
помогне по-лесно да премине 
различни трудности. С други 
думи, да му се помогне в соци
ализация и хуманизация ма со
бствената личност. Тук, значи, 
специалистът—педагог може да 
има значителна роля.

Работейки заедно с ученици
те педагогът ги следи, разгова
ря с тях, на часовете понякога 
слуша техните отговори и сле-

Но, за съжаление, случката с 
.коня се повтори. Тъкмо, завъ
рши „погребението” на

Преди няколко дни на меж
дународното шосе при Желгоша 
бе прегазен един кон. Негово
то тяло цяла седмица остана на 
пътя. Никой не се загрижи да го 
отстрани от пътя. Пешеходците 
минаваха тичешком край тру
па, защото вонеше. И кучетата 
се събираха.

Мисля, че тази картина не 
оставя добро впечатление и ло
шо говори не само за Желюша 
и околните села, но и за Ди
митровград. А какво ли ми
слят чужденците, които мина
ват по пътя.

коня, а
при Желгошки кантон бе сгазе
но едно куче.

Поставя се въпроса: кой Да
се грижи за умрелите животни 
край автопътя? Някои мислят, 
че това трябва да правят собстве 
циците на сгазените животни, а 
други отстъпват „задължение
то” на Комуналното предпри
ятие от Димитровград.

Както и да е, такива случаи 
не трябва да се повтарят.

организационни 
мя- ди тяхната активност и разви

тие. Той помага па учениците в 
овладяването на различни нор
ми в обноските, в насочване на 
способностите склопостите,

Навярно на училището е ну
жен специалист—педагог, кой
то добре познава проблемите на 
училището и извънучилищните 
форми на възпитание, както и 
организацията и провеждането 
на обучението. Чрез системати
ческата работа с учениците, с 
училищните и извънучилищни
те фактори той помага за вклю 
чване на възпитаниците в не
посредствена работа в училище 
то, в пионерската организация 
и обществената среда.

Досегашната практика пот
върждава факта, че работата 
на педагога се провежда на ли
нията : ученик—преподавател— 
родител—обществената _ среда.

УЧЕНИК. Чрез педагогиче
ско-психологически наблюде
ния, разговори, опити, чрез не
посредствена обща работа с у- 
чениците в училището, на ча
совете на свободните активно
сти, както и на часовете извън 
обучението и извънучилищната 
работа, училищният педагог 
може да види, схване и напра
влява всяка възпитателна ак-

ра-
ждащите се диспозиции при у- 
ченика. Също така им помага в 
овладяването на техниката на 
учене, която по равно създава 
трудности и на учителите, и на 
родителите.

Никола Николов, ученик 
Желюша(Откъс от общирната статия на 

Свободаи Василев „Педагог в 
училището”.)

Бива ли каприз въвПОЖАР ПОРАДИ НЕВНИМАНИЕ
всякаПреди някой ден в махала 

Шаронинци в Горната Лгобата, 
Босилеградско избухнал пожар, 
в който е изгорял плевника на 
Борис Пешев. Тешко е повре
ден петдесетгодишният Ар- 
са Костакиев, който спешно е 
закаран в болницата и още се 
намира в критично положение. 
По-леко са повредени още три
ма души от махалата. В плев
ника са изгорели и 30 агнета 
на Пешев.

Предполага се ,че пожара е 
избухнал поради невнимание. 
Тоя ден няколко мъже от ма
халата са поставяли нов сла
мен покрив на плевника и из
глежда, че на някого от тях е

изпаднала в сламата неизагасе- 
на цигара, от която е предвиз- 
викан пожара. В.

Дърводелец съм и от 1966 го
дина в Босилеград имам само
стоятелна занаятчийска рабо
тилница. До преди работех в 
„Услуга”, където едвам изкар
вах за препитанието - си. Но и 
сега изпаднах в същото поло
жение, макър че работя частно. 
Причината е там, че плащам не 
оправдано голям данък.

Моите колеги заплащат по 
20.000 стари динара, а аз три 
пъти повече. Да кажа и това, че 
зная над 10 души, които ра
ботят без позволително. Това 
дори става и в Босилеград пред

очите на общинската данъчна 
служба. -

Защо е така? С една дума да 
кажа, че съм толкова обложен 
с данък поради каприз от стра 
на на Страшко Шкоров. завеж
дащ данъчната служба. И още 
нещо: обложен съм с данък и 
за 1965 година, макър че тази 
година въобще не' съм работил 
за други, освен за своята къща,

Божица

ЕДИН ФИЛМ СЕДМИЧНО
От преди една година божи- 

чани имат възможност всяка 
седмица да гледат по един 
филм. Организиране кинопред- 
ставленията прави местното у- 
чилище. Филмите се прожекти
рат в училищната зала, която 
е тясна и едва събира 100 ду
ши.

тивност и по-този начин да по
могне за осъществяване целите 
на училището. Ученикът се на- 

-мира постоянно в различни въ
зпитателни положения, където 
не е нужно само да се конста-

която тогава поправях.
Считам, че частните караници 

не трябва да се отразяват в 
служебните работи.

Боне Цеков

След връщането му от София и повторените о- 
пити да се направи връзка с българските полити
ци, Вукичевич с влак отпътувал при Дражо, за да 
го запознае с резултатите на неговата мисия.

ПЪТЯТ ОТ НИШ, ПРЕЗ ПИРОТ И ЦАРИБРОД 
ДО СОФИЯМНЛ0РАД КОЗИЧ 

БОГДАН НИКОЛОВ След срещата в неговата къща, където присъ- 
ствуваха Иванов и Мартинович, Драгиша тръгва 
за България. Мартинович се отказва от пътуване
то и по този начин на път тръгват Драгиша и на
чалника на щаба Стойко Иванов. След преминава
нето на тогавашната сръбско-българска граница 
при Бела паланка, Иванов се връща в Ниш, а Дра
гиша с колата на щаба на корпуса продължил към 
Пирот. Придружавали го четниците на Алексан
дър Виданович—Еугеи, който обезпечавал пътя на 
Драгиша през „неговата територия”.

На път за София Драгиша престоял кратко вре
ме в Пирот, очаквайки обещаните кола от София, с 
които трябвало да продължи. Този кратък престой 
използвал да се види със свои стари приятели, при
тежателя на фабриката за гуми Гага, Младенович, 
а направил опити да се среще с Драголюб йовано- 
вич, който прекарал окупацията в село Гнилан, 
край Пирот. Обаче до Драголюб е било трудно да 
се дойде.

Тук пристигнала колата на българския министър 
Димитър Гичев, която била изпратена по нарежда
не на председателя на правителството Муравиев.

На път за София Цветкович направил малък 
престой и в Цариброд (Димитровград). Колите спре
ли пред кафенето на Петър Брезнишки и магазина 
на Токунски. Някои граждани, които се намерили 
там, го познали. Между тях бил и Георги Радев, 
който лично познавал Цветкович от една среща 
през 1938 година когато поправял водоинсталациите 
му в къщата в Ниш.

От Цариброд Цветкович съвсем спокойно при
стигнал в София.

ЦВЕТКОВИЧ БЯГА ЗА БЪЛГАРИЯДРАГИША ЦВЕТКОВИЧ Бързото развитие на Народоосвободителното дви 
женне, чимто бригади и дивизии стесняват кръга око 
ло Ниш, принуди Драгиша да избяга от Ниш. По това 
време и неговите приятели от българския окупаци- 
оннен корпус бързо напускат Нишка баня. Реше
нието бе взето: с частите на този корпус да се бяга 
в София, а оттук, според обстоятелствата, 
надежди все още имаше: надежда за държавен прев 
рат в България, от който би произлезнала някоя 
полза за Дражо, споразумение оръжието да се отстъ 
пи на Дражо, западните съюзници ще се намесят 
и ще излезнат на адриатическия бряг и по този па

да предовратят идването на Червената армия 
на Балканите, че английски парашутисти ще заемат 
София и осуетят идването 
власт.. .

Връзките, които вече е имал с митрополит Сте
фан и някои хора от земеделската партия, Вел
чев и други, дадоха някои надежди на Цветкович 
за нова политическа активност от София. Затова 
Драгиша напуска Нишка баня на 5. септември 1944 
година и придружаван от началника на щаба на 
българския окупационнен корпус Иванов 
вижва към Бела паланка.

Драгиша още от началното на 1944 година се 
подготвял за това бягство през България за Тур
ция. През януари 1944 той предлагал на българския 
агент Попов да купи лека кола в София, да му 
даде български войнишки дрехи и да го прехвърли 
в София откъдето и заедно да избягат в Турция. За 
този договор българския агент на процеса в Ниш 
бе казал:

И
БЪЛГАРСКАТА

РЕАКЦИЯ
Някои

ОПИТИ ЧРЕЗ ЧЕТНИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ В ПИРОТ чин

Интересни са по-нататъшните опити на Вуки
чевич и Виданович за създаване на връзки с бълга
рските политици. За това Виданович бе казал при 
разпита:

„Когато с Вукичевич се намерихме в Клисура, 
аз написах едно писмо на Чедо Милошевич, учи
тел от Пирот със следното съдържание: „Драги Че
до, веднага заминавай в София при Владо Геор
гиев, шурея на Кимон Георгиев, който принадлежи 
към „звенарите” и му дай визитната картичка на 
Александър Вукичевич, която приключваме към 
това писмо. На Владо обясни, че Вукичевич е деле
гат на Дражо и че е нужно да го свърже с поли
тическите хора в София, които по време на капи
тулацията ще бъдат признати от страна на съюзни
ците ... ”.

Владо трябвало да обясни на Чедо, как да ус
троят по-близки връзки между политиците на Бъ
лгария и Вукичевич. Те трябвало да отговорят, да
ли искат да сътрудничат с нас. Някой от тях е 
трябвало да дойде на среща с Вукичевич ...”

Виданович в писмото сложил 10.000 динара за 
командировъчни и предложил среща с Чедо след 
завръщането му от София. Срещата станала при 
Бела вода.

Чеда Милошевич приел писмото и веднага от
пътувал в София. Писмото предал на Владо, кой
то му каЗал, че в България съществува Отечествен 
фронт със земеделците като най-силна групировка.

— С Кимон Георгиев не мога да ви дам връзка 
— отговорил Владо. Съществува един човек, който 
трябва да поддържа връзки със сърбите. Това е 
Петър Тодоров, но той сега не е в София. Аз ще 
го осведомя за всичко и той ще дойде във вашата 
къща в Пирот, за да разговаряте.

По този начин и Чедо Милошевич се завърнал 
с частично завършена работа.

на комунистите на

се прид-

„При срещата ми с Драгиша и Славко Сърдич, ’ 
приятел на Драгиша в Нишка баня Драгиша 
даде предложение да купим лека кола в София и 
заедно, преоблечени в българска униформа 
бягаме през границата.”

Началникът на разузнавателното 
българския окупационнен 
сандър Дочев казва за това:

ми

да из-

отделение на 
корпус полковник Алек-

„По време на моето службуване в Щаба на оку
пационния корпус в Нишка баня 
данта на корпуса генерал Николов

зная, че комен-
_ е правил посе

щение на Драгиша Цветкович и Ристич в Нишка 
баня, но какви разговори са водени при тези срещи, 
не ми е известно. Зная от изказванията на начални
ка на щаба Стойко Иванов, че Драгиша Цветкович 
през месец януари 1944 година при заминаването
на една част от корпуса за София, изказал Неговото семейство тръгнало за София на след

ващия ден, на 6 септември, но нямало щастие Да 
пристигне в София. Немски части срещнали кола
та с българските офицери и семейството на Цвет
кович, арествуват Иванов, а семейството на ДРа" 
гиша връщат назад.

жела-
ние да замине и той с тях през България за Тур
ция. Началникът на щаба Стойко Иванов 
ворил, че ще запознае с това коменданта на корпу
са... ”

му отго-

— Следва —
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Отз и ви МИНАЛАТА ГОДИНА ВРЪЧЕНИ 

29.170 ДИПЛОМИМиналото - поука, настоящето 

мост към бъдещето (3.285, относно 2.100 дипло-През миналата година в Юго
славия са връчени 29.179 акаде
мични дипломи. От това число 
11.780 са студенти, завършили 
факултети, докато останалите 
са студенти, завършили висши 
и полувисши училища, художе 
ствени академии. В сравнение 
с 1966 година тези бройки пока
зват увеличание и в двете ка
тегории от по няколко стотин 
нови дипломи.

Обаче увеличението е извън
редно голямо в сравнение с пре 
двоенния период.
Между 1932 и 1939 год. универси
тетски дипломи в Югославия по 
лучиха 18.500 студенти, което е 
нещо поваче от половината на 
миналогодишния брой завърши 
ли студенти. Значителни са и 
измененията в структурата на 
дипломиралите. Преди войната 
най-вече имаше юристи, а сега 
най-много инженери и икономи

сти
ми). Правният факултет, който 
в посочения предвоенен период 
даде 7.300 юристи, заема четвър 
то място миналата година (след 

1.400 лекари),

От все сърце 
предложението 
Козич да се устрои научно съ
брание, посветено на живота и 
дейността на българската наро 
дност в СФРЮ. Много може да 
се каже на тая тема и есгестве-

приветствувам 
на д-р Петър

мост между двата съседни и 
братски народи. В този смисъл 
трябва да протече работата на 
предложеното научно събрание.

От темите, засягащи българ
ската народност бих споменал 
издирването на исторически из
точници на миналото на Дими
тровградско и Босилеградско, 
особено през миналото столе
тие, събирането на народни у- 
мотворения и езиковедски ма
териали, а от съвременните про 
блеми участието на българска
та народност в народоосвободи- 
телната война и социалистиче
ското строителство у нас, връ
зките с българското съпроти
вително движение. Интересно 
би било и едно научно изслед
ване за живота на ония бълга
ри, които са напуснали родния

ли за югославяно-българските 
отношения в миналото; моно
графия за ролята на югославя- 
нските земи в българското въз 
раждане.

Тези крупни начинания могат 
да бъдат обсъдени на научно
то събрание, а след това взети 
и конкретни мерки за осъщест
вяването им през следващото 
десетилетие, което би било из
вънредно ценен принос за вза
имното опознаване и приятел
ско сътрудничество на югослав 
яни и българи.

И научното събрание, или мо 
же би по-реалйо научно-делово 
съвещание, както и последвали 
те го начинания могат да ста
нат начало на нов етап в сто-

медицинския 
със само 1.360 разделени дип
ломи. Най-малко студенти ми
налата година са дипломирали 
на ветерина, фармация и сто-

но, не всички въпроси могат да 
бъдат изчерпани на едно подо
бно събрание. Но то

матология.
Ако проследим показателите 

по републики най-много студе
нти са дипломирали в Сърбия 
(5.200). Обаче, интересно е да по 
сочим, че в сравнение с броя 
на жителите (1,5 милиона ду
ши) Македония има повече ди
пломирали от Словения. В Ма
кедония, където няма висши 
училища и художествени ака
демии) факултет завършиха 
1.000 млади специалисти, а в 
Словения 1.028, докато още 2

може да 
послужи като почин да се за
почне системна и сериозна ра
бота за проучване миналото 
и настоящето на българите в 
Югославия.

Трябва да направим 
възможно да запознаем 
славската общественост с по 
стиженията на българската на
родност у нас като съставна 
част от устремното развитие на 
нашата
щност. Разбира се, трябва да на 
правим опит да постигнем съ
щото и по отношение на обще- 

. ственото мнение в НР Бълга
рия. Това научно събрание не 
трябва да мине само като една 
неслучайна манифестация. Ва
жно е изнесените доклади, съо
бщения и изказвания сетне да 
бъдат публикувани било като 
отделно издание (на издател
ство „Братство”), което е най-

всичко
юго-

социалистическа об- хиляди студенти завършиха ви 
сши и полувисши училища.

Ползотворно сътрудничество
МЕЖДУ ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ В ДИМИТРОВГРАД и 
ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „МИТКО ПАЛАУЗОВ” ОТ 

ГАБРОВО — НРБ

и основно училище „Митко Па- 
лаузов” — учителите от Габро
во посетиха по два часа в учи
лището—домакин — всеки спо
ред своята специалност. По то
зи начин те се запознаха непо
средствено с метода на работа 
па колегите си, видяха с какви

служат

На 6 и 7 т.м. в Димитровград, 
като гост на основното учили
ще „Моша Пияде”, пребивава 
група от 24 учители от основно 
училище „Митко Палаузов” от 
град Габрово, НР България. Го- 
ствуването на габровчани пред
ставлява начало на уговореното

сполучливото решение и общо
приета практика, било при не
достиг на средства във в. ..Бра
тство” и сп. „Мост”, пък и в 

югославянскидруги
долкото са засегнати общи юго- 
славяно-български теми. 

Полезно е, без съмнение, пред

издания,

средства—помагала си 
и каква е учебната програма, 
по която работи основно учили
ще „Моша Пияда” като едно от 
училищата на българската на
родност. Макар че бяха предви 
дени разисквания върху прове
дените часове по групи на спе
циалисти, гостите още след ча

да изказват 
впечатления. Меж-

взаимио сътрудничество между 
в обменянетоложението да се поканят пред

ставители на другите народно
сти в нашата страна и югослав
янски и български научни ра
ботници, които се занимават с 
взаимните политически, култур 
ни и литературни връзки меж
ду югославяни и българи в ми
налото. Взаимните отношения 
през вековете са имали страни
ци на разбирателство и сътру
дничество, но и на несъгласия 
и раздори, раздухвани от вън
шни и вътрешни реакционни 

. сили. Днес, когато Югославия и 
България строят социалистиче
ско общество, когато народите 
в света се борят за мир и по- 
добро бъдеще, примерите на 
югославяно-българско сътруд
ничество в миналото могат да 
послужат като поука за бъде
щето. Тук е уместно да си спом
ним думите на Георги Димит
ров за ролята на българската 
народност в Югославия като

двете училища,
опита в образователно-въз

питателната работа на двата ко 
лектива. Според договора учи
телският -колектив от Димитро
вград ще върне посещението на 
габровчани до края на този ме
сец или най-късно в началото

на

папското, политическото и кул
турното развитие на българска
та народност в социалистическа 
Югославия.

край и сега са пръснати из ця
ла Югославия ,какво са пости
гнали и как са приети в наше
то общество, т.е. да се види мя
стото и ролята им в нашия об
ществено-политически живот.

Бих посочил и някои теми из 
областта на югославяно-бълга
рските взаимоотношения: биб
лиография на статии върху бъ
лгарската политическа, култур
на история в югославянски ве
стници, списания и книги; биб
лиография на преводи из бъл
гарската литература у нас; ан
тология на югославянски лите
ратурни текстове с български 
сюжети; издирването и публи
куването на архивни материа-

совете започнаха 
първите си 
ду другото мнозина от гостите 
изтъкваха, 
макин е много по-голямо от тях 
ното, че учениците са особено 
дейни през време на часовете. 
Същевременно гостите и дома
кините
условия в учебното дело в Юго
славия и България, като в две 
съседни социалистически стра

на следващия.
Както е било определено във 

взаимния договор между пред
ставители от основно училище 
„Моша Пияде” в Димитровград

че училището—до-
Д-р Джордже Игиятович

СИМПОЗИУМ ЗА 

ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
се запознаха с общите

ни.
Колективът от основно учили 

ще „Моша Пияде” запозна го
стите си от Габрово със. самоу
правлението в училищата изоб 
що у нас и конкретно с това в 
своето училище.

Покрай другото за. гостите ко 
лективът—домакин устрои дру
гарска вечеря. Някои от гости
те изразиха желание да посе
тят Ниш и Белград, тъй като 
за пръв път се намират в наша 
та страна. М. П.

спективи.
За симпозиума, който трябва 

да се състои тази година, се по
дготвят интересни студии и а- 
нализи. Важно място в тези под 
готовки заема прилагането

основното образова-

Югославският завод за проуч 
проблеми, 

на учебното дело, 
съвет 
Съю'

ване на просветни 
проблемите 
съвместно със Съюзния
по образование и култура, 
зната скупщина, републикан
ските просветни органи, скуп- 
щините и учрежденията, обра
зователните общности, научни
те институции и образцовите у- 
чилища — подготвят общоюго-

на
закона за 
ние в отделни републики и съ
биране на сведения и информа
ции за нуждата от рацйонали- 

системата на основното

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Паметник на героите зиране
образование в отделни краищаславски симпозиум за основно

то образование и неговите пер на страната.
убит Любчо Баръмов, да се 
построи къЩа музей. Тъй ка
то тук е полите на Плана бе 
убит и Ратко Павлович — 
Чичко,
същевременно ще бъде памет-

В тази

Другарю редактор,

Често пъти говорим за сво
ите спомени от миналото, но 
дали е винаги така, когато се 
отнася за други хора? Дали 
не забравяме миналото на 
ония които за съжаление, не 
са вече между нас? Дали не 
забравяме даже и ония, които 
своите животи дадоха в рево
люцията, в борбата за осво
бождение. . .

Нужно е по-често да си при 
помняме за тези борци, за ге
роите като 
ВИЧ-ЧИЧКО, народен герой 
на Югославия и българския
борец ЛЮБЧО БАРЪМОВ.

Тези двама революционери 
загинаха в нашите краища и 
все още се помнят от хората. 
Те загинаха за свободата,' а 
против робството през една 
разцъфтяла пролет, красива
та пролет на комунизма.

Те заслужават по-често да 
си спомняме за тях.

Ето защо предлагам на мяс 
тото където те загинаха в се
ло Стрезимировци, където бе

СПОРТ

ВИСОКА ПОБЕДА НА „А. БАЛКАНСКИ“къща-музейто тая

ник на двамата героя, 
постройка-паметник ще се по 
местят документи из живота 
на двамата революционери и 
съпротивителното движение в 
този край.

Същевременно, предлагам 
дните 26 април и 13 май, в

използва шансовете и да се на
ложи. Но, струва ми се, че ако 
имаше съдействие между за
щитници и нападатели, ако 
полузащитниците държеха сре
дата на терена резултатът може 
ше да бъде още по-висок. Ос
вен това, макар и предоволни 
от. резултата, играта не бе осо
бено качествена.. За това допри 
несе и нервниченето, което бе 
съвсем излишно, а неспортното 
държание възлага на управата 
повече дейност за дисциплини
раност.

Накрая да кажем, че димитро 
вградчани могат да имат мно
го по-силен отбор ако, разбира 
се, чрез подготовки, и постоянни 
тренировки подмени някои от 
по-старите играчи. Между фут
болистите Александър Петков 
като че ли бе най-добрият, ма
кар че и Ранчев в защитата 
се прояви, както и в нападател
ната линия Стефанов. Головете 
пък забележиха по два Джор- 
джевич и Стефанов и един Кръ 
стев.

така че играта сякаш бе 
полу-Димитровградският футболен 

отбор „Асен Балкански” спече
ли и третата среща в пролет
ния дял на състезанието, 
свой терен, пред около 250 лю
бители на футболния спорт ди- 
митровграските футболисти у- 
бедително сразиха отбора „Луж 
иица” — Бабушиица и по тоя 
начин спечелиха още две точ-

питят,
решена още в първото 
време — 4:1.

На Второто полувреме напротив 
като че ли принадлежеше на 
гостите. Те се освободиха от на
тиска на димитровградчани, за- 

■ играха по-живо и ако напада
телната линия бе установвила 
взаиморазбирателство можеше 
резултат значително да се нама 
ли. За разлика от тях димитров 
градчанм, макар че имаха ня
колко успешни контраатаки 
като че ли защитаваха завою
вания резултат през пътвото по 
лувреме. Освен това, двама иг
рачи проявиха неспортно дър
жание и съдията на срещата 
трябваше да ги запише, макар 
че и резултатът, и играта из
ключваха нервничене. Едва в 
края на срещата димитровград
чани чрез Кръстев успяха да 
забележат още един гол и сло
жат крайния резултат 5:1.

Безспорно, успехът на дими
тровградчани е заслужен. Те 
бяха отборът, който съумя да

които загинаха двамата ге
рои да се чествуват тържес
твено в този край.

Село Стрезимировци като 
село на границата 'заслужава 
да има един такъв паметник 
и по-този начин и символич
но да представлява братство
то на народите от едната и 
друга страна на границата. 
Ние трябва да имаме памет
ник на ония, които първи 
вдигнаха червените знамена 
за свобода и комунизъм. -

Инж. Никола Аврамов 
Сурдулица

Ул. М. Тито 2/3

РАТКО ПАВЛО-
ки.

Димитровградските футболи
сти още от първия момент на 
играта се наложиха като отбор, 
който изцяло диктува темпа, а 
съобразителността им доведе до 
резултатово преимущество — 
димитровградчани в първите 
петнадесетина минути отбеле- 
жиха три гола. По-нататък иг- 

сякаш загуби от блясъкарата
си, но и занапред Димитровград 
чани държаха теренов превес. 
И докато головете главно пад- 

дваестинанаха през първите 
минути, по-късно наблюдавах
ме един доста несвързан фут
бол, особено от страна на го
стите. Те не можеха да се око-
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СТР.8 ГУМА, КОЯТА НЕ Е ЗА 
ДЪВКА
На събрание на рабогниче- 

„Гумарата" ди- 
чс скла

довете са пълни с внесени гу
мени обувки и това ше зат
рудни пласмента на произве
денията. . .

Като че ли отново са дъвка 
-ли ония, които внесли дъвки.

У ИАС...

На потребителите в СССР 
харесали осем модела на кон
фекция „Свобода" в Димит
ровград и сключили договор 
за доставка на мъжки костю
ми и дамски и мъжки 
П роизводство за съветските 
консуматори е доверено на бе 
лградски „Клуз и ,,Славо- 
ния" в Осиек. Тсзи дни „клу 
зовците" молили по телефо
на моделистите на „Свобода 
за някои детайли във връзка 
с моделите.

В „Свобода" не се сърдят 
защо преговарачите на тях не 
разрешили да произвеждат за 
чуждия пазар по своите моде- 

. ли. Миналата година по чуж- 
[ ди модели „Свобода е произ

веждала за износ.
Пояснение: така е у нас

счетоводител е приета учени
чка със средно образование) 
а не е приета ученичка със за 
вършено средно икономиче
ско училище.IЛАФМОАБЕТ СЪС СТОИЧКО АНГЕЛОВ

ския съвет в 
ректорът обяснява,IКой ще обуздае 

Весна кобила
манта.

§
!

М. Б.2
8

БЛАГОДАРНОСТЗагадъчно е какво 
за комисията средно образо
вание. Знае се само, че в ко
операцията отговорили на оп
лакващите се, че нямат право 
да се окалят.

ЧУДИЛА СЕ АМАН...

в значи
2
2 , Заболях ненадейно и те-'

I жко. Бях спешно закаран в< 
, Босилегардската болница къ* 
|Дето ме задържаха на леку-• 
|ваие. Особено голямо внима-* 
►листо за по-бързото ми из-; 
►целяване задели към мен ле 
• краката Миряна Митрович, 
•която отскоро работи в тази] 
'болница. Голямо впечател-( 
'ние ми направи нейната гри( 
]жа към мен и всички оста-| 
нали болни. (

( Доброто й държание ми!
► прави още по-голямо впеча-' 
1 телпие. Използвам случая,
чрез в. „Братство” най-сър-'

► дечно да й се заблагодаря за' 
1 крайното внимание, което,
тя проявява в своята пе та-'

► ка лека професия.

32

г

Миналия четвъртък (запи
шете си) прахта в димитров-

Й Г) ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАГАДКИ
Vй .$ В Димитровград се говори, 
| че а „Сточар" било дадено 
р обявление за попълване на ва 
Р кантни работни места.
^ щени били и условията. Кан-
^ дидатщ за стоков счетоводи-
Ь тел трябва да имат средно об 

разование, икономическо или 
у комерческо училище 
| ■ • Комисията дала друго тъл- 

ще и народен представител за Босилеградско, отговори ^ куване на условията, предви-< 
на няколко въпроса, отнасящи се до просветага, учеб- /. дени а обявлението. За стоков 

дело, Бесна кобила и други бесни въпроси, които й\ 
нямат никаква връзка с Бесна кобила ... |

градските улици угаси дъж
дът на общо задоволство на 

Но за съжале-Съоб гражданите, 
ние, веднага престана.

Защо, мислите?
В същия момент се появи

ла пожарникарската кола на 
„Услуга" да поливат.

Ако не вярвате, погледнете 
снимката.

II
Стоичко Ангелов, директор на основното учили-

Стойне Филипов, с. Мусул

ното

НОВИ »ВЯРВАЩИ«— Стоичко, кой е виновен за недовършване на сгра- ^ 
дата за училището в Босилеград?

— Бесна кобила.

ЗЛОБОДНЕВНА

— Има, не бог, а богове — отговори той ра
зсърдено, може би обиден от въпроса.

— Бай—Стояне, аз ей тъй само питам, не
дей да се обиждаш. Вярваш ли в бога?

— В бог не вярвам отдавна, а в боговете вя
рвах доскоро, но и те ме изневериха ...

Признавам, намерих се в неудобно положе
ние. Как да продължим разговора. Трябваше на- 
право да „разоблича” моя съсед.

— Да, не вярваш ,а всеки ден поглеждаш в 
червеното календарче. Защо не си купиш стати
стически календар, или календар на „Братство”, 
или толкова наши други календарчета?

— Е, това правя по практически причини. И- 
скам да видя кога е ВЕЛИКДЕН В ИТАЛИЯ!

— Защо пък това?

В нашето село нямаше силно вярващи. Хора
та оставиха религията отдавна и се отдадоха на 
творчески труд. Така поне вярваха на обществе
но-политически организации. И точно така беше. 
Но какво става сега?

Вчера бай—Стоян, един от по-събудените се
ляни, ме изненада. В джоба му видях червено 
календарче. Любопитетвувах да узная причините, 
които са накарали този наш социалистически се
лянин, който вече двадесет години не е влезнал 
в черква, да купи червено календарче. Следех го 
няколко дена, разговарях, но този хитрец ни ду
ма не каза за бога и религията.

Още по-голяма изненада! Днес научих, че в 
селото още няколко души имат червени кален
дарчета? Какво стана с атеизма на нашите сел
яни? Трябваше да се предприемат мерки, отно
во да се превъзпитават тези трудови хора ...

Бях решил да поговоря с моя съсед — 
бай Стоян.

— Бай—Стояне, какво мислиш — има ли бог?

Кой е виновен, че все оше не може да се направи ^
пътя Босилеград—Враня?

— Защо все още не се открива 
за училищата на български език?

— Защото все още има живи учители от Педагогичес
кото училище в Димитровград, закрито, преди повече от 
15 години. . .

— Има ли вина за това Бесна кобила?

— Има, Бесна кобила е виновна за всичко.

*учители ууотделение за

I

— Ти като народен представител, опита ли се да я ^ 
обуздаеш? \

— Да, критикувах я на едно събрание. . . .

—... дано тогава успея да продам агнетата, 
не мога вече да търпя да блеят в обора, а цената 
им да пада ...!

Богдан НИКОЛОВ1— И?
у

— .. .и нищо, от конска порода е, не приема критика. ^ 
Малък е общинският бюджет да я обуздае, а далеч репу- | 
бликанския. Изглежда. . . ?

ХУМОР да умреш, когото няма пуб
лика”.

— Защо толкова настоява
те непременно да бъдете ау- 
тотопсиран след вашата с- 
мърт?

— Чисто и просто, за да 
знам от какво съм умрял.

— Исках — отговаря ка
мериерът — но шофьорът ме 
изпревари.

Един приятел на прочутия 
сатирик Доманович му се по 
хвалил, че неотдавпа си ку
пил прекрасно куче.

— Представи си Радое — 
казал той, — преди извест
но време кучето ме намери 
на 20 км растояние! Какво 
ще кажеш?

— Не е лошо — отговорил 
със сериозен тон Доманович 
—... от време на време да 
се къпеш?

Последни думи па актьора 
Мупи Сили били: „Тежко е

*
— Какво изгежда?

— ... В место 
чим да ездим. Бесна кобила става все по-бесна . . .

— Нищо, да оставим Бесна кобила. Какво ще кажеш 
на Издателския съвет на „Братство"?

— Именно това исках и да кажа. Ако не мога да

^— Я виж! — казва баща
та и гледа учудено устната 
си хармоника. — Какъв сме
шен звук издава!

— Нищо чудно, татко — 
отвърща детето,— мама стъ
рже с нея моркови!
Между луди

с шофьорство, ще трябва още да се у- |
й

3
Мъжът се връща в къщи 

и заварва камериера си изле- 
гнат във фотьойла да пуши 
от неговите най-хубави ци
гари и да пие шампанско.

— Изглежда, добре ви е — 
казва той иронично, 
защото не сте взели и жена 
ми на коленете си?

Iкато член
обу- |

: „Бесна кобила" ще се опитам да направя това с „Брат- | 
■> - й

' \* I
здая 
ство .

— Ако слон се качи на дър 
земяата?I во, как ще слезе на 

След размисъл:
— Ще се свие върху някой 

лист и ще чака есента.

Но— Тогава да прекъснем разговора ...
Б. Николов
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