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Идната година ще се строи
пътя през Власина

ВЕСТИИИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СфР ЮГОСЛАВИЯ

ОТГОВОР НА_ ЦК НА_СЪЮЗА_НА_ ЮГОСЛАВСКИТЕ КОМУНИСТИ НА ЦК
НА УНГАРСКАТА СОЦИААИСТИЧР.СКА

РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ

НЕ СА СЪЗДАДЕНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАС
ТИЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЮК В НО
ВОТО СЪВЕЩАНИЕ НА КОМПАРТИИТЕ
Съюзът на югославските ко
мунисти счита, че „не са създаде
ни условия”, които да дадат въз
можност негови представители
да участвуват на съвещанието
на комунистическите партии и
в подготовките му.
' Това е казано в отговора, ко
йто Централният комитет на
Съюза на югославските комуни
сти отправи до ЦК на Унгар
ската социалистическа работни
ческа партия, във пръзка с по
каната негови представители да
участвуват в първото съвеща
ние на подготвителната коми
сия в Будапеща, което се със
тоя от 24 до 28 април.
По решение на консултативна
та среща на комунистическите
и работническите партии, състо
яла се в Будапеща от 26 фев
руари до 5 март ЦК на УСРП,
като домакин на събранието на
подготовителната комисия тря
бваше да отправи покани до
всички партии за съвещанието.

Отговорът на ЦК на СЮК,
който е предаден на Централ
ния комитет на УСРП в Буда
пеща гласи:
Уважаеми другари,
Централният комитет на Съю
за на югославските комунисти
благодари за писмото от -20.
март 1968 г, с което го осве
домявате, че съвещателното съ
брание е отправило покани до
всички комунистически и рабо
тнически партии да участвуват
в международното съвещание и
в неговите подготовки и кани
те Съюза на югославските ко
мунисти негови представители
да присъствуват на първото съ
вещание на подготвителната ко
мисия в Будапеща.
I
Съюзът на югославските ко
мунисти следеше с интерес под
готовките за съвещанието на
по-голям брой комунистически

Тържествено изпращане
на щафетата в Босилеград
На трети май по случай посрещането на съюзната шафета
в Босилеград бе устроен тържествен митинг на който присъствуваха няколко стотици хо
ра, ученици и граничари.
Точно в пет часа подир обе
да пристигна шефетата, носена
от Антон Борисов, ученик в
босилеградската гимназия, който бе придружен от няколко
девойки и войници. След при
емането й на тържествената и
украсена с цветя трибуна, от
името на поинерите, младежтта,
граничарите и населението от
Босилеградско, бе прочетено поз
дравително писмо до другаря
Тито с много пожелания за кре
пко здраве, дълголетие и творчески сили, с които и по-нататък да трасира пътя на соци
алистическото строителство на
нашите народи. В писмо между
• - другото се казва:
„Гордеем се с всичко^ постигнато през време на войната,
след нея и днес. Ние, числящи
се към българската народност
в Югославия сме щастливи, че
живеем в страна пачело на коТи другарю
ято се памираш
Тито.
Гордеем се, че си дал направлепие па историческата съдба
па едно ново поколепие, на еобществен
дип най-съвршен
строй чрез своя пример на воиник на Червепия октомври и
водач на нашата Революция.
Придобивките на твоя революциопен път ще стапат легенда
за това как човекът става човек, решен да осъществи щастливо бъдеше и възможност на
опези, които работят и да управляват.
Днес отекват Твоите стъпки
на новата революция, която Ти
започна с нашите трудещи се
за осъществяването на. стопан
ската и обществената рефор
ма ,,

За историческия път на дру
гаря Тито кратка реч произнесе секретаря на Общинският
комитет на СКС в Босилеград
другаря Симеон Захариев.
Той каза, че тази година по
двадесет и четвърти път свобод
но чествуваме Деня на младо
стта изказвайки по тоя начин
вярност и благодарност към др.у
гаря Тито за всичко онова, кое
то е създал и създава за щас
тието на настоящите и бъдещите поколения. Историческият
път на другаря Тито, който про
дължана вече три десетилетия
— е пътя на нашата Партия и
народа' — каза Захариев. Неговият портрет е ясно очертан
на историческото поле. Решени
ята, който той предлага за най-належащите въпроси в между
народните отношения са винаги
оргинални, творчески и истори
чески оправдани. Те са напъл
но проверени и представляват
идеологическото знаме на нащата вътрешна практика и вън
шна политика...
В майските дни, на Деня на
младостта труднещите се от Югославия искат с обикновени
думи да изкажат безграничната си любов към другаря Тито.
Гордеем се с това, че и той до
казвал времето на историята на
едно неуморително поколение
със своя пример на войник на
червения Октомври и вожд на
нашата революция. В неговата
поръка „трябва да се гледа на
бъдещето” намираме дума, ко
ято ни храбри и насърчава. Това е опитът на неговия исторически път. Оттук Титовият рожден ден е ден на всичките ни,
ден на нашата младост ...
Слет това щафетата бе тър
жествено отпратена, носена от
учениците на гимназията и отпоздравена от участниците на
митинга.
В. В.

МИНИЛАТА

Тези дни Босилеград посети
Воя Вуцелич, член на Из
пълнителния отбор на Сър
бия и председател на пътната
мрежа на Сърбия.
Неговото посещение имаше за
цел да се по-конкретно устано
ви състоянието на пътя от Бо
силеград към Владичин Хан,
както и да се обсъдят възмож
ностите за неговото по-скорош
но. изграждане. Той води раз
говори с представители на об
щинската власт, като изрази
пълна съгластност, че е край
но време тоя път да се построи,
имайки напредвид икономиче
ското му и съобщително значе
ние за Босилеградската община.
Вуцелич заяви, че в идуща
та година съществува реална
възможност Републиката да от
пусне средства за тоя път. Спо
ред него, за целта са необхо
дими 30 милиона нови динара.
Той също каза, че тази значи
телна трудова акция трябва да
се подпомогне и с локални си
ли, предпочитайки доброволна
работна ръка и прибавяне част
от строителния материал.
След това Воя Вуцелич, при
дружен от председателя на ОС
и секретаря на ОК на СКС по
сети Долно Тлъмино, с цел да.
се види състоянието и на тоя
път. Вуцелич каза, че той е
също пропаднал и непоходящ
за съобщения, но за неговата

и работнически партии. Имах
ме възможности да направим
полезен обмен на мнения с ре
дица партии, участвували на
консултативната ореща. По то
зи случай, изхождайки от зак
люченията на VI и VII заседание на Централния комитет
на Съюза на югославските ко
мунисти, състояли се през 1967
година, ние показахме интерес
не само към въпросите, които
се обсъждат по подготовките за
съвещанието, но и желание да
допринесем, колкото ни е въз
можно, за тяхното по-дълбоко
осветляване и разясняване.
В размяната на мнения пред
ставителите на СЮК още вед
нъж изложиха известните ни
становища за принципите, въ
рху които, по наше убеждение,
би трябвало да се изграждат от
ношенията между партиите. Именно, Съюзът на югославски
те комунисти оценява, че всич
ки форми на сътрудничество
между партиите, както двустра
нните, така и многостранните, мо
гат да са полезни, ако са осно
вани върху независимостта, са
мостоятелността и равноправи
ето на партиите и ако осигуря
ват възможно най-добри резул
тати в борбата за мир и социа
лизъм, за независимост на на
родите и демократизиране на
международните отношения. Съ
ответно на това, като имахме
предвид миналите опити и сега
шните нужди,' ние изтъквахме,
че при свикването на междуна
родни събрания на комунисти
ческите и работническите пар
тии не са приемливи някои су
бективни мерила за това ,коя
партия може или не може да
участвува, но това трябва да
зависи само от оценката на вся
ка партия дали е полезно и въз
можио да участвува. Съюзът
на югославските комунисти
подчертаваше тези становища
за сътрудничество в междуна
родното работническо движе
ние и защото констатирахме, че
в подготовките за следващото
съвещание на комунистически
те и работническите партии се
подчертава идейната и органи
зационна връзка със съвещани
ята през 1957 и 1960 година, чиито документи Съюзът на юго
славските комунисти бе отхвър
лил по известни причини.
на ЦентралПредставители
ния комитет на Унгарската социалистическа работническа па
ртия бяха съобщили на нашите представители в Будапеща,
на 22 декември 1967 година, че
ЦК на УСРП като домакин на
съвещанието е изпратил пока
ни до 81 комунистически и ра
ботнически партии, които са учасТвували в Московското съве
щание през 1960 година. С оглед
/на такива критерии не беше из
пратена покана на Съюза на
югославските. комунисти. Консултативната среща на комуни
стическите и работническите па
ртии състояла се в Будапеща
от 26 февруари до 5 март 1968
година прие решения за найважните въпроси, отнасящи се
за характера на бъдещото съве
щание и за неговите подготов
ки. СЮК не участвува в прие(Следва на 2 стр.)

поправка няма възможност Републиката да се ангажира. Тря
бва — каза той да се търси от
минното предприятие Трепна
да го поправи и поддържа, защото най-много го ползва, прекаравйки «а руда от мината в
Караманица. Няма причина ■
изтъкна Вуцелич това предгтри
ятие да не отдели внимание за
тоя път. Всяко негово неангажиране би било неоправдано.
По тоя въпрос се реши да се
посети „Трепча”, като на това
посещение присъствува и представител от Републиката с цел
да се водят разговори за по-спе
шна поправка на тоя път.
В. В.

Делегация на
Велико Тър
ново в Ниш
Завчера в Ниш пристигна деле
гация на град Велико Търново,
НР България. По време на пре
биваването си делегацията ще
посети и културно-исторически
паметницй в Ниш, някои здрав
ни заведения, училищата и пре
дприятия.
След разговорите в Общинска
та скупщина, делегацията ще
посети Белград, Загреб, Любля
на, Рийека, Опатия, Карловац
и Плитвишките езера.

ПЪРВИ МАИ ТЪРЖЕСТВЕ
НО ОТПРАЗНУВАН
в Димитровградско ..
Тазгодишният международен
празник на труда — 1 май вДи
митровград и околността му бе
тържествено посрещнат и отп
разнуван. Макар че изостанаха
някогашните шумни паради и
тържествени митинзи, празни
кът не е изгубил обаянието си,
защото работниците на проми
шлените предприятия и земе
делската кооперация, все се пак,
срещнаха на обща чашка и си
размениха някоя и друга дума
за тоя велик празник на труда.
Свободата — всеки да празнува
според желанието си — допри
несе ,че много граждани от Димитровградско заминаха във
вътрешността на страната при
свои близки или приятели, някои отидоха в НР България, но
огромно болшинство бе дошло
в Димиторвград от вътрешнос
тта, защото тоя празник като
че ли стана иай-редовната среща между димитровградчани,
които работят във вътрешността и техните близки.
И докато в по-раншните го
дини това идване бе с влака,

когато почти целия град изли-

заше да ги посрещне, то на тазго
празник пред много
дишния
къщи бяха спрели най-различ
ни коли — трудовите хора ед
новременно строят социализъм,
но изграждат и своя стандарт.
Общо, градът бе обкичен със
знамена и лозунги, а хубавото
време ги измами край „Манистирчето”, къде сред природата
веселбата е по-жива.
Препоръките, които бяха да
дени да не се съединяват нера
ботните дни (събота и неделя)
с празника, не бяха приети от
колетиви.
всички трудови
Начини са намерени, а- някои
трудови колективи, като „Свобода”, например, направиха„ма
лка почивка” именно за сметка
на редовната годишна почивка.
Препоръките обаче не са задъл
жение, та самостоятелността и
тоя път пролича, което удвои
радостта на трудовия човек.
Общо първомайският празник
в Димитровграско бе чествуван
с много шум, но без произшествия. весело и жизнерадостно.
Ст. Н.

...ив Босилеградско
По традиция, първомайските
празници в Бооилеградско са
отпразнувани весело. В навече
рието на празника в киносалона в Босилеград бе устроена
тържествена академия с изпъл
нение на рецитации и хорови
номера от учениците в гимна
зията. Същата вечер на окол
ните баири лумнаха огньове.
Инак малкото градче имаше
тържествен вид: улиците бяха
почистени и украсени със зна, мена.
Хората празнуваха семейно и
по групи. Хубавото време поз
воляваше разходки в природа
та, където мнозина намериха
отдих и почивка.
Голяма живост в Босилеград
се чуетвуваше и поради откри
ването на граничния преход на

югославско-българската грани
ци при с. Рибарци. Границата е
била открита три дена и за
това време към 300 босилеградчани са посетили Кюстендил,
София и Витоша. Границата са
минали и два рейса на транспортно предприятие в Босилеград. От България в Босилегра
дско са пребивали към 100 посетители. По-важните търговски магазини в Босилеград са
работели през цялото време. По
сетителите от България са направили оборот в стойност от
30 хиляди нови динара.
В селата празника също тър
жествено е отпразнуван, В навечерието пред населението са
дадени подбрани програми глав
но с изпълнение на учениците.
В. В.
►

Отговор на ЦК на СЮК до ЦК на Унгарската
социалистическа работническа партия
(Продължение от 1 стр.)
мането на тези решения но има
свои забележки по тях. Сега
искаме да изтъкнем някои от
тези забележки и резерви, кои
то подчертавахме и в предиш
ната взаимна размяна на мне
ния с някои партии.
П
Консултативната среща в Бу
дапеща реши дневният ред на
съвещанието да обхване „зада
чите на борбата против импе
риализма в сегашния етап и ак
ционното единство на комуни
стическите и работнически пар
тии и на всички антиимпериа-

листически сили”. За правил
но разрешаване на тези въпро
си са заинтересовани
всички
прогресивни демократични и ос
вободителни антиимпериалисти
чески сили, цялото международ
но работническо движение, сле
дователно и социалистическа
Югославия и Съюзът на юго
славските комунисти като тях
на съставна част.
Съюзът на югославските ко
мунисти както и мнозинство ко
мунистически и работнически
партии, счита, че империали
стическата агресивна политика,
икономическите, политическите

Тито; Расте престижът
на нашата страна
Президентът Тито се върна в
последния ден на април в Бел
град след почти едномесечно
пребиваване в Япония, Монго
лия, Иран и Съветския съюз.
Самия президент охарактеризи
ра това пътуване като мисия
за по-добро запознаване с мне
нията и становищата на страни
те, които посети, със стремежи
те на техните народи. Тези по
сещения .— изтъкна президен
та Тито — бяха твърде полез
ни и представляват голям при
нос към разширяването и ук
репването на взаимно полезно
то сътрудничество.
И този път можахме да се
уверим, че външната политика
на Югославия намира широко
разбирателство и
допринася
към увеличението на нейния
престиж в света. В разговори
те ние отворено изнесохме на
шето мнение и становища по
акуалните международни въпро
си и намерихме широко съгла
сие на нашите събеседници за
необходимостта от международ
ната политика да се изключи
политика на сила, натиск и на
меса и че е необходимо да се

засилва активността за укреп
ването на независимостта на на
родите и страните, мира и рав
ноправното международно сътрудничество” — заяви прези
дентът Тито.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ
БЛИЗКИЯ ИЗТОК
Положението на Близския из
ток отново е в центъра на вни
манието на международната об
щественост. Израел упорствува
и към победените арабски стра
ни и към препоръките на Обе
динените нации. В такива обстоятеслва президентът Насър изрази сериозна загриженова война с Израел. Обвиняност като каза, че е неизбежна
вайки Израел за непреклоняване пред решенията на Обе
динените нации, президентът
Насър изтъкна, че Израел скъ
по ще плати това упорствуване. „Борба предстои. И нека в
това отношение не съществува
никакво съмнение”
заявил
президентът Насър.

РУМЪНИЯ

Изправяне на грешките
от миналото
Най-висшето румънско пар
тийно ръководство провело те
зи дни заседание, след което е
съобщено, че в Румуния в пет
десетите години били направе
ни грешки, които много хора,
между тях и високи ръководи
тели, платили с главните си.
Дългогодишните разследвания
показали, както сега се съоб
щава, че злоупотребите водят
началото си от тогавашния
шеф на Румънската работниче
ска партия Деж, докато члена
на Политбюро на ЦК на РКП

и министър на вътрешните ра
боти Драгич организирал и из
пълнявал тези криминални ак
ции.
Сегашният генерален секре
тар на ЦК на РКП и председа
тел на Държавния съвет на Ру
мъния Чаушеску казал, че при
чините за преследванията тря
бва да се търснят в положението, което съществувало в Пар
тията и във факта, че след 23
август 1944 година продължили
фракционните броби в Партия
та.

Мерки за облекчаване
на стопанството
Съюзният изпълнителен съ
вет предприе мерки, които са
охарактеризирани като ново уоилие нашето стопанство да се
освободи от някои препятствия,
които спъват по-сигурното му
развитие. Въз основа на прави
телственото решение на стопан
ството се връщат половин ми
лиард нови динара. Именно, из
носчиците в територии, чиито
валути са от значение за ликвидността в международното
плащане се освобождават от
плащане на една част от дан
ъка върху личните доходи и
част от лихвата върху деловия
СгрдацА 2

фонд. На тях им се връща и
една част от неплатените мит
нически облагания при вноса.
Другата насока на активно
стта на СИС в облекчаването
на стопанството се: отнася до
изменения в закона за намаля
ване на лихвите, с което да се
създадат по-добри условия за
стопанисване. Всичко това води
към увеличение на способно
стта на нашите предприятия на
чуждия пазар, защото означа
ва намаляване на производстве
ните разходи, от които най-мно
го зависи експанзията на на
шия износ.

и военните давления, въоръже
ните интервенции и локалните
воини непрекъснато довеждат
до нови изостряния и раждат
нови опасности за международ
ните отношения. Г лавната опас
мост за световния мир е полиги
ката на сила на САЩ и тях
ното настояване да наложат сво
ето владичество на други на
роди. Агресията против Виет
намската демократична репуб
лика, въоръжената интервен
ция в Южен Виетнам, изреалската агресия, кризата в Близ
кия изток, подкрепата на коломиализма и расизма и пр. пред
ставляват някои от видовете и
методите от прилагането на по' литиката на сила. Затова СЮК
счита за естествено комунисти
ческите, работническите и дру
гите прогресивни партии и дви
женил да полагат максимум усилия за изнамиране на най-е
фикасни методи в борбата про
тив империалистическата поли
тика, която заплашва мира и
постиженията на човечеството,
осъществени в борбата за на
ционално и социално освобож
дение, за засилване и укрепва
не независимостта на народите
и държавите, за равноправно
международно сътрудничество,
за прогрес и социализъм.
И преди консултативната сре
ща Съюзът на югославските ко
мунисти при размяната на мне
ния с някои комунистически и
работнически партии изтъкваше
нарастващата съпротива срещу
политиката на силата и натис
ка и сочеше, че съществува въ
зможност да се засили ролята
на антиимпериалистическите
движения чрез свързване на
всички социалистически, осво
бодителни, прогресивни и демо
кратически сили, които са ан
гажирани или желят да се ан
гажират в тази борба. Полити
ческата практика показва, а
примерът на агресията срещу
Виетнам специално го потвър
ждава, че все по-широкият
кръг сили с различна вътреш
на и външно-политическа ориентировка става все по-единодушен по въпроса за борбата
за свобода, независимост и рав
ноправие на всички народи, за
мира и мирното съвместно съ
ществуване, против империали
стическата агресия и интервен
ция.
Социалистическа Югославия
и Съюзът на югославските ко
мунисти е полагал и полага го
леми усилия в международни
мащаби за опазването на светония мир, за последователно при
лагане на мирното съвместно
съществуване, за правото на
всеки народ да изгражда обще
ствен строй, който му подхож
да най-добре. Също за по-на
татъшно утвърждаване полити
ката на необвързване и «а рав
ноправно сътрудничество меж
ду народи и страни, за разре
шаване на международните икономически проблеми, специ
ално за ускореното развитие на
развиващите се страни и про
тив всички форми на хегемо
ния, доминация и вмешателство
в работите на други страни.
Сходно на това нашата страна
настоява да допринесе за осъ
ществяването на посочените це
ли и то със свояата дейност, спе
циално като сътрудничи със
социалистическите, новоосвобо
дените и развиващите се стра
ни, в Средиземноморието и в
Европа. От многото срещи, кои
то напоследък имахме по дър
жавна и обществено-политиче
ска линия установихме, че мно
го страни и политически сили
са готови за такова ангажира
не, преди всичко комунисическите, работническите, освободи
телните,- социалдемократически
те и други прогресивни партии
и движения. Сегашната обста
новка в света поставя на про
ба готовността на комунистите
да се свързват с тези сили вър
ху равноправна основа в борба
та против най-ракциокните кръ
гове, политиката на които за
плашва световния мир, а в тех

ните страни среща все по-голя
ма съпротива сред народните
маси, повечето от които не при
надлежат иито кьм една пар
тия или движение. Съюзът на
югославските комунисти конс
татира, Че ни консултативната
среща като важна сраза в под
готовката на съвещанието не е
посветила достатъчно внимание
иа този съществен въпрос. Макар да забележихме, че някои
партии повдигаха този въпрос,
комюникето на консултативната среща ме посочи нуждата
от широк и всестранен анализ
на споменатите съвременни про
цеси и не насочи подготовките
за съвещанието към равиоправ
на консултация, овързване и съ
труд ни чест в о със силите, които
се намират под натиска на имгюриалиалистическата политика на силата, иито към други
те, които са готови за активно
участие в съпротивата на тази
политика на сила.
Съюзът на югославските ко
мунисти счита, че вреди на бор
бата за мир и прогрес, ако се
създава впечатлението, че ко
мунистите имат отделни инте
реси в антиимпериалистическа
та борба и че на другите про
гресивни и освободителни сили
искат да наложат някакви свои
цели. Такова отношение на ко
мунистите, по наше мнение, не
би могло да послужи за осъще
ствяване на основните задачи,
които стоят пред тях при сега
шната обстановка, т.е, на акти
вното действие на съзнателните
социалистически сили за осъ
ществяване на най-широко ан
тиимпериалистическо единство.
Сега искаме да посочим и фа
кта, че подобни размишления
срещахме в разговорите с пре
дставители на някои други про
гресивни и освободителни партии и движения.
Ш
Съюзът на югославските ко
мунисти е считал и счита, че
отношенията и сътрудничество
то между комунистическите и
работническите партии трябва
да се изграждат така, че да до
принасят за осъществяването
на тези основни задачи. Ние
констатирахме със задоволство,
че в отношенията между кому
нистическите и работнически
партии през последните години
все повече се утвърждават при
нципите за равноправно сътру
дничество, за уважаване неза
висимостта, самостоятелността и
ненамесата, както и за правото
на различни мнения. Всичко
това допринася за създаването
на условия за укрепване рол
ята на комунистическите и ра
ботнически партии според изис
кванията и нуждите на сегаш
ната обстановка. Тъй като ЦК
на СЮК не е получил целия
документационен материал, въз
основа на частичната запознатост с работата на консултатив
ната среща, получаваме впечат
ление, че тежненията за укреп
ване на сътрудничеството вър
ху тези принципи са се мани
фестирали и на заседанието в
Будапеща.
Но когато се пристъпва към
организиране на международни
срещи на комунистически и ра
ботнически партии, СЮК счита
за необходимо с един по-задълбочен анализ да се разгледат
опитът и резултатите от преди
шните съвещания, за да се из
бегне повтарянето на старите
грешки, защото по наше мне
ние, тези съвещания засилваха
разногласията между партиите
и задълбочаваха разединение
то в междунардното работниче
ско движение.
Съюзът на югославските ко
мунисти, за съжаление, не мо
жа да констатира, че в досегаш
ните подготовки за съвещание
то е направено необходимото усилие за това. В обмислянето
например пред нас възникна

въпрос, защо комунистически
те работнически партии на ло
голям брой
социалистически
страни не участвуваха на сре
щата в Будапеща. Повечето пар
тии сочеха връзката на „генета от 1957 и 1960 година с бъдещото
съвещание, макар на
консултативната среща значи
телно число разискващи, често
без уточение, да се ограждаха
от „някои” положения в тези
документи. Съюзът на югослав
ските комунисти обаче счита,
че те съдържат такива стано
вища и оценки, които не мо
гат да бъдат основа за съв.чест
на акция на комунистическите
и работническите партии в рав
ноправното
сътрудничество с
другите прогресивни, демократични и освободителни партии и движения. Разбира се,
СЮК не мисли, че тези въпро
си могат да се решат набързо.
Напротив те изискват търпели
во и внимателно анализиране
при равноправна другарска, при
нцитгна и толерантна размяна
на мнения.
Съюзът на югославските ко
мунисти «е може да пренебрег
не факта, че въпреки отделни
те положителни и изявления,
голямо мнозинство партии на
констативната среща не счита-*
ха за нужно да се оградят от
ония части на Изявлението на
комунистическите и работниче
ски партии от 1960 година, кои
то представляваха нападение на
Югославия и СЮК. Нормално
бе да се очаква, че тогава тря
бваше да се опровергаят неспра
ведливите обвинения против
Югославия и СЮК в Изявлението от 1960 година. Тяхното
категорично отхвърляне е, по
наше мнение, необходимо, да
же не на първо място на Съю
за на югославските комунисти,
но като изправяне на една кон
цепция и на метод, които се
оказаха вредни за цялото меж
дународно работническо движе
ние. Това обаче не бе направено.
По тези причини Съюзът на
югославските комунисти констатира, че не са създадени ус
ловия, които да му дадат въз
можност да участвува в съве
щанието и подготвянето му.
Съюзът на югославските комунисти иска накрая да изтък
не още веднъж, че и занапред
ще настои да развива равно
правно и взаимно полезно сът
рудничество с всички комунис
тически и работнически партии
и другите прогресивни, освобо
дителни и демократични дви
жения, които желаят, че върху
тази тази основа ще прави раз
мяна на мнения по всички въ
проси от съвместен интерес.
СЮК ще следи развитието на
по-нататъшните подготовки на
съвещанието и резултатите му
и ще подкрепи всички становвища и процеси, които оцени,
че допринасят за укрепване на
равноправното сътрудничество
между комунистическите и ра
ботническите партии за укреп
ване и свързване на всички со
циалистически, прогресивни, де
мократични и освободителни си
ли в борбата против империа
листическата агресивна поли
тика, за мир и мирно съвмест
но съществуване, за прогрес и
социализъм.
Съюзът на югославските ко
мунисти е уверен, че Централ
ният комитет на Унгарската со
циалистическа работническа
партия ще разбере и уважи на
шите обяснения и становища и
изразява желание с това писмо
да бъдат запознати и другите
комунистически и работнически
партии, които ще участвуват в
подготвителните работи за бъ
дещето съвещание.
Секретар на Изпълнителния
комитет на Централния коми
тет на Съюза на югославските
комунисти
Миялко ТОДОРОВИЧ
БРАТСТВО * 10 МАЙ 1968

ПО СЛЕДИТЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДАННИ

ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Най-много югославяни има
ПРИЕТА ПРОГРАМА ЗА
в промишлеността
ГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

До 1970 година заемането на
то в общата промишленост съло 125.000 по-малко, отколкото
работната ръка у нас трябва да
ставляват 25 на сто.
през 1966 година.
расте средно на година към
Средните лични доходи за
Различният ход на заемането
две-три на сто. Това значи, че
страната възлизаха на 787 но
в отделни части на страната е
тази и идните две години в об
ви динара месечно, Средният влияел да се увеличат разлики
ществения сектор ще постъпят’ размер на доходите в стопанте в степента на активност на
на работа още 265.000 наши хо
ството бе 759, а в нестопанските
населението по републиките. В
ра. Също се предвижда да бъдат дейности
925 н. дин. Лични-, Словения например има 484 хи
заети в частния сектор (личен
те доходи в сравнение с преди
ляди заети, а в Босна и Херце
труд) към 150 хиляди, в чужби
шната година са били по-голеговина, която има два пъти по
на — 180 хиляди и в селското
ми с 12 на сто.
вече население, са заети само
стопанство
(на частни имоти)
През 1967 година са търсили
471 хиляди души.
около 120 хиляди души. Общо
значи заетостта ще се увеличи
с повече от 700 хиляди души.
По същото време различните
училища ще осигурят около по
ловин милион специалисти, на
които трябва да се даде преди
мство при постъпването на ра
бота.
Да видим сега, къде работят
и колко заработват югославяни
те и колко квалификацията им
влияе върху производително
стта в условията на реформата.
Най-много заети югославяни
има в промишлеността. Около
47 на сто от заетите работят в
този отрасъл, където броят на
заетите не се мени през послед
ните години. През 1967 година
е имало заети 3 милиона и 561
хиляди души, т.е. двадесет хи
ляди по-малко отколкото през
1966 година. От това число 95
хиляди -са работили в частния
сектор.
Излишна работна ръка в про
мишлеността е и сега характе
рно явление. Това особено ва
жи за ония отрасли, където въ
преки застоя в производството
се увеличава броят на заетитие
(в електропромишлеността, тек
стилната и каучуковата проми
шленост).
По растежа на производство
то, производителността и заето
стта, сравнително ясно се отде
Във фабрика „Раде Кончар” — Загреб
лят отраслите, където този про
цес става съвсем на задоволи
работа 291 хиляди души. Това е
Общо взето от 1964 до среда
телен начин. Това се отнася за
с 34.000 повече от по-миналата та на 1967 година броят на зае
електродобива, нефтодобива, ха
година. Свободни работни мес тите е намаляван с около 3,7
ртиената, хранителната и пе
та е имало към 400.000, т.е. око- на сто годишно. По такъв на
чатарската промишленост, коичин броят на заетите на 1000
югославяни е намален от 183 на
172, а това значи изоставане зад
развитите страни.
Но макар производството, зае
тостта и производителността да
не са такива, че да осигуряват ра
1
зрешаване на заетостта, развитието в отделни отрасли дава
надежда в близко време неща
Е
та да се уредят.
Петър Алексов, работник от Димитровград, срещнах пре
С. Т.
ди първомайските празници в Ниш — с грамофон под мишни- ^
ца. Ходеше човекът из улиците, изпотен и ядосан.
§
— Развали се проклетията и няма къде да се поправи. В
Пирот ходих, тук обиколих няколко сервиза — и не стана ра- §§
бота. Никой не се чувствува задължен. А цял ден ми пропада §
сега, половин ден ми пропадна в Пирот и както е тръгнало, ще =
загубя още някой.
Хази „одисея” на Петър Алексов от Димитровград не е в
самотен случай. Много димитровградчани, лукавчапи, желюша =
ни и други хора, които имат телевизор, радио или грамофон, |
или други уреди са си губили по някой и друг ден зарад по- ■—
След няколко периода на раз
правки.
Причината е проста — в Димитровград няма сервизи, а ^
витие, всяко становище, из всяидващите от Пирот не всякога са в състояние да услужат на = ка пора на тъканта на реоргавсички и хората се принудят да взимат отпуски, за да се оп- § кизацияата на Съюза на комуравят на друго място. Разбира се в такъв случай търпят загу- Щ
вистите като червена нишка се
ба не само зарад повредата на апарата, но им се приспада от ц
протяга искането на младите
заплатата, плащат превоза и другите разноски, свързани с пъ- =
широко да се отворят вратата
на Съюза на комунистите като
туването в друго място.
Н
Естествено, хората негодуват, че в града няма сервиз, за —
идейно-политическа сила, найда ги спаси от ненужните разноски и денгуби.
Е
способна да подаде ръка на ре
В Димитровградско, неофициално изчислявано, има око- Е
волюционните течения и про
цеси.
ло хиляда транзистори, приблизително толкова радиоапарати,
стотина грамофони и магиитофони, повече от толкова телеви- §
Целокупната досегашна акти
зори. Домакински електроуреди също има много и в града, и =
вност на комунистите, и не само
тяхната, изтъкваше този проб
по електрифицираните села.
Не трябват големи изчисления да се докаже, че има сметка да ^
лем като основа върху която
се открият необходими сервизи в Димитровград. При такава Е
неизбежно ое облягат и рефор
численост на апаратите и естественото им хабене с времето ще з
мата и реорганизацията. Усиле
има достатъчно работа за хората, които биха работили в сер- Е
но им се обясняваше смисълът
§
виза. Този „оборот” пък ще осигури нужната рентабилност.
= «а новия начин на организираИзглежда, че всичко това е ясно в града. Но въпросът е Е
не и сдружаване на комунисц
тите и тълкуването на тяхнаповече, кой да открие този сервиз или да се погрижи за откри- ~
=
та роля в по-нататъшното разването му.
витие на обществото и демокра
Едно време имаше дума „Гумарата’ да открие сервиз за =
тизацията на обществените откола, поправка на домакипски уреди и др. Остапа, изглежда, е
=
ношения. След всичко това, не
само думата.
„Услуга”.
Е
е трудно да се направи извод,
такива
възможпости
и
в
Говореше се за
=
че новите стопански, обществе
Нам ни се струва, че „Услуга” наистина би могла да се ц
ни и идейно-политически прото
има
пред
вид
естеството
на
работата
й.
=
наеме с това, като се има пр д
обзавеждане на такъв сер- а
и най-трез
ци
Затрудненията сколо средствата за
I во най-импулсивно
кредити, които веро- _
най-напред
да
могат
и да
виз сигурно биха могли да се разрешат с
I
подтикват младите, за които в
ятно леко биха се върнали.
общсствено-полити =
Но може би тук е нужна и думата на
настоящия момент най-много
апарати искат серческите организации, т.е. на хората, чиито
се
говори. В схващанията ясМ. Н. Нейков
визи.

МАЛКА РЕПЛИКА

Да се улеснят хората

I

I
I Наш коментар

Тези дни се проведе заседа
ние на комисията за гранично
сътрудничество с НРБ в Сурду
лица, на което бе приета прог
рама за 1968 година. Във осно
ва на предишните договори Об
щината в Сурдулица сътрудни
чи с Трън, Брезник и Перник
в НР България. С настоящата
програма, която прие комисия
та за гранично сътрудничество
при Общинската конференция
на ССРН в Сурдулица се пред
вижда разширяване на сътруд
ничеството и с Кюстендил. Ко
мисията в Сурдулица ще за
познае с това предложение ко
мисията за гранично сътрудни
чество в Кюстендил. След като
получи отговор и от Кюстен
дил, комисията за гранично съ
трудничество в Сурдулица ще
мине към обезпечаване на фи
нансови средства за тази цел.
Програмата за взаимно съ
трудничество в 1968 година пре
движда:
— На 13 май да се устрои комеморативно събрание край па
метника на Любчо Баръмов в
Стрезимировци, в непосредстве
на близост до югославско-бълга
реката граница.
— През май учителския ко
лектив и група пионери от ос-,,
новното училище „Любчо Баръ
мов” в София да направи посе
щение на основното училище
„Иво Лола Рибар” в с. Клису
ра и основното училище „Йован
Иованович—Змай” в Сурдулица.
— През юли да разменят гостувания футболните отбори в
Сурдулица „Радник” и кюстен
дилския отбор. По същото време шахматисти от Сурдулица
ще гостуват «а Кюстендил, а
кюстендилци да им гостуват
към средата на месец август.
— През юли брезничани ще
посетят Сурдулица. Футболни
ят отбор на Брезник ще играе приятелски мач с отбора
на. Сурдулица „Радник”. Ще се
даде и съвместна музикална
програма.
— През август Сурдулица ще
върне посещението на Брезник,
със същата програма.
В течение на настоящата го
дина в план е да се организира
съвместен поход на планинари
те от -Сурдулица, Брезник и Пе
рник до Рила планина в НР
България. Също така, предви
жда се и организиране на съв
местни посещения между мла
дежки организации между Сур

МЛАДИТЕ ПРЕД ВРАТАТА
на Съюза на комунистиие

I

но е изкристализирин девизът:
широко да се отворят
на младите. И то не само
вратата на Съюза на комунисна Съюза. Впрочем, това е нео
тложно искане на младите.
Може да се каже, че тези ис
кания не намират съпротива.
Обаче е видимо, че по тези ис
кания не се' предприема нищо
по-категорично в общинските ор
гаиизации на Съюза на кому
нистите. Получава се впечатле
ние, че тълкуването на реоргаганизацията, която е твръде ин
тензивна, не е достатъчно пот
върждавано с практически мер
ки даже и в Димитровградска
община. Все още има малко при
ети млади хора в редовете на
СК. В Димитровградската общи
на на пример по време на ра
ботата на реорганизацията дос
коро имаше приети само 13 но
ви членове в Съюза на кому
нистите. Факт е, че 7 от тях са
младежи'и това говори, че ор
ганизациите се обръщат към
младите. Обаче ако се продъл
жи с такъв темп, подмладява
нето на организациите ще трае
дълго, а това ще забави и реор
ганизацията и реформата. Мла-

дулица и Перник като стане об
мен на опит, ■ мнения и задълбочване на сътрудничество. По
добно ще се организира и съ
трудничеството с Брезник и Пе
рник.
Група напредничави земедел
ци и селскостопански специали
сти от Сурдулица ще посетят
някои общини в НР България,
където да се запознаят със сел
скостопанското производство, а
по-късно български земеделци
и селскостопански специалисти
ще върнат посещението на сур
дуличани.
Милан Величков
Бележка

*» •

Когато капри
зът надделее
Има една махала в с. Дол- <
на Лисина, Босилсградско сЕ
гъсто подредени къщи.
Неволята ги прикара 5
ла на тясно и те решили да ■
строят водопровод, защото;
нямали вода, а същата до- •
насяли от два километра да- •
лечина.
Работили с воля и дружно {
цяла зима и тази пролет во-Е
допроводът бил готов. Обаче, Е
когато водата бликнала по 5
чешмите, старите размирици ■
започпали отново. Започна- ■
ли свади за туй-онуй, а пое- ■
ле се пренесли и за водо- *
провода. Двама се опълчили !
срещу останалите, заявява- Е
ки, че не позволяват през тя- Е
хната ливада да минава во-5
допроводът. После казали, 5
че ще го разрушат.
И заканата станала дене-■
твителност. Една тъмна нощ, •
в малките часове, разрушава ■
нето отпочнало. Останалите!
това уоетили, надигали се от Е
постелите и започнали да Е
грабят към ливадата. Отпоч Е
нал бой с участие на 30 ду-■
ши. В тъмното не знаели кой ;
кого ударя. Гласовете и пи- ■
съците отеквали далече. Тази •
пощ почти цялото село е би- !
ло па крак.
Баланса е наистина тъжен: Е
: много повредени, на няколко
■ къщи много керемиди и про
: зорци са изпочупени, търбите
Е на водопровода — унищоже
ви.
.<4
дите искат акции. Те сами за
почнаха да разрешават своите
проблеми и чукат на вратата на
Съюза. Такова настроение про
явиха най-напред младежите —
гимназисти. Не искаха да се
съласят, че от толкова гимна-зисти в СЮК да има само едмн Затова младежката орга
низация, общността на учени
ците и училищния комитет пре.
дложиха да бъдат приети 12
младежи. Активът избра шес
тима и предложи на местните
мерът може само да подтикне и
другите младежки активи и Со
циалистическия съюз и другите
обществено-политически орга
низации подобни мерки. . Мла
дите имат право за акция, коя
то разбива закостенелите фор
ми на партийна работа. Това
ще помогне на организациите
по-бързо да станат действите
лен идейно-политически фак
тор във всички области на жи
вота и да възтановят здрави от .
ношения м,ежду Съюза на кому
кистите и другите организации.
Пътят на гимназистите е найдобра гаранция, че Съюзът на
комунистите винаги ще има ясни представи за ония, които
предлагат младежките.
Организациите на Съюза на
комунистите все пак трябва да
разберат, че без подмладяване
няма истинска реорганизация,
нито пълно утвърждаване на
стопанската и обществената ре
форма.
М. Бакич
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Из трудовите колективи

МАЛЪК КОЛЕКТИВ
с най-малко проблеми

Царевицата — изпосси продукт

РАДОСТНА НОВИНА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ЗАСИЛЕН КОНТРОЛ НА ВНОСА НА
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ
Може би най-сетне и този въ
прос е разрешен. Внасянето на
земеделски продукти вече няма
да става както досега. Приети
са нови предписания, установе
но е сезонно ограничаване на
вноса на земеделски продукти
и са предвидени специални до
бавъчни плащания при внася
нето на такива стоки. При вси
чко това оставена е и възмож
ността да се предписват допъл
нителни мерки, ако стане нужда.
Какво е внасяно миналата го
дина? Списъкът на внасяните
земеделски продукти е доста
дълъг. Сто и четиринадесет зе
меделски и хранителни продук
ти са внасяни, макар че за мно
го от тях не е имало нужда на
пазара. Това значи, че се е вна
сяло безредно и каквото се стигне.
Мнозина не знаят, че минала
та година са внесени например
500 хиляди килограма кромид
дук и 230 хиляди кг чесън, след
това — 240.000 кг краставици,
137.000 кг зелен фасул, 195.000
кг драх, 247.000 кг карфиол, към
2 милиона кг репички, хрен и
други зеленчуци, 114.000 кг ди
ни, към 100.000 кг малини и къ
пики, 170 хиляди кг заклани
птици, 40.000 кг бонбони, около
100 хиляди кг семки от тикви,
няколко стотин хиляди килограма сирене и над стотина дру
ги земеделски и хранителни
продукти.
На кого е бил нужен този
внос на ненужни стоки и кой е
имал полза от това?
На тия които консумират про
дуктите вносът не е ползвал с
нищо, защото цените не са на
малявани от вноса.

Земедлските производители и
хранително-вкусовата промиш
леност .също не са имали пол
за. Напротив имали са загуба и
затова негодуваха срещу безредното внасяне. Внесените сто
ки спираха оборота и пречеха
на пласмента «а техните про
дукти и те си оставаха непро
дадени. Но това не е защото на
шите продукти са били по-скъ
пи. Цените на внесените и на
шите продукти бяха на едно
равнище. Причината бе в дру
го, в това, че търговските пред
приятия не искаха да купу
ват наши земеделски продукти,
щом имаха в складовете си вне
сени такива.
А това, защо внасяха земе-;
делски стоки, когато у нас ги
имахме в изобилие и разлика в
цените няма, е друг въпрос,
който е свързан с големите пе
чалби на предприятията. Имен
но в чужбина земедлските про
дукти се купуват сравнително
по-евтино отколкото у нас. Но
когато стоката се продава на
нашия потребител тя вече не е
евтина, но държи нивото на це
ните у нас. Разликата от евтината набавка до пазарната цена
естествено е печалба за предприятието, от която печалба гу
бят и нашите земеделски производители и консуматорите.
Миналата година например от
Португалия е внесен винен де
стилат, ок ло 856 вагона. Пред
приятията които са го внесли
са заработили по 400 стари ди
нара от всеки литър.
Това обаче не значи, че вна
сянето на земеделски продукти
трябва да се спре изцяло. Вна
сянето на свинска мас например беше необходимо да пок-

„ФАБРАД“ БЕЗ ПРИНУДИТЕЛНО
РЪКОВОДЕНЕ
След две години принудител
но ръководене над „Фабрад”,
96 членове на колектива неот
давна избраха работнически
съвет и наскоро ще поемат
управление и средствата за
производство. След като Общин
ската скупщина изпълни всич
ки правни формалности, орга
ните на самоуправление ще
заемат своите самоуправителни
позиции
С този акт Общинската скуп
щина е решила да санира дъл
говете на предприятието и съз
даде напълно нормални усло
вия за работа, още повече ко
гато на хоризонта се показва
спасителен изход в сътрудниче
ство с „Цървена застава” и дру
ги кооперантн — производите-
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ли на авто-части. Съобщението
от Крагуевац, че буфарите из
държали изпита като че потвър
ждава правилното решение на
Общинската скупщина за сани
ране на усилията на колекти
ва да се преориентира към
производство на украсни авто
мобилни части.
Да изтъкнем и търпението на
работниците, които през цяло
то време на принудителното
ръководене издържаха всички
изкушения на трудовата орга
низация, която всеки момент
заплашваше ликвидация и през
това време работиха при минимални лични доходи само да
не се стигне до най-лошото.
По всички личи, че те са ста
М. Б.
нали на крака.

рие недостига в нашето произ
водство. Вносът на краве масло имаше за цел да регулира
потреблението и цената му. Та
къв беше случаят и с вноса г,а
яйца в определени периоди от
годината, Може би внасянето
на други продукти щеше да има благоприятно въздействие
на пазара, ако бе проявена ра
зумност. Тогава нямаше и да
има нужда от засилен контрол,
за да се въведе ред във вноса.

Върху разиграните вълни на
реформата от всички трудови
организации в Димитровградска
община най-сигурно и най-спокои но плава кораба на аптека
та. Докато другите, много поголеми трудови колективи се на
мериха пред множество обектив
пи и субективни трудности и
проблеми и с малко или пове
че успех ги решават един по
един, тази асоциация от общо
седем работници с успех разрешава ежедневните задачи. До
днес колективът на аптеката
успяваше сам да се справя с
грижите си — да оборудва аптеката, да набавя лекарства.
организира работата, разпреде-*
лението и тн.
Деловитостта на аптеката най
-добре илюстрира заключителпия баланс. В 1966 година тя
имала оборот на лекарства за
560 000 нови динара, а миналата
за 600 000 н.динара.
година
След заключителния баланс от
година в деловия
миналата
фонд този малък колектив е
внесъл 25 000 н. динара.
Отношенията в колектива са
създали всички предусловия це
локупното внимание да се пос
вети на деловитостта. Не е прекалено ако се каже, че в тази
аптека в граничния град могат
да се намерят лекарства, които
ги няма и в най-съвременните
аптеки в много по-големи гра
дове. Фактът, че винаги има ле
карства за около 130 000 н. дина
ра говори, че те се набавят на
време и навреме пристигат в
Димитровград.
Аптеката е отворена от 7 до
18 часа като е анулиран извън
редния труд. За това време в тях
ната лаборатория се правят мно
го лекарства и с това се уве
личават доходите. Интересно е,
че в договорите със Завода за
социално осигуряване вече пет
години този колектив не е тър
сил .никакво увеличение на да
жбите, както са правили други

подобни трудови организации.
Колективът успешно решил
има селски амбулатории. Вина
ги когато лекарите правят обивъпроса със снабдяването на ле
карства на териториите, където
колки на терена, с тях пътува
и „техен” човек, който в аптекарската си чанта носи разни
лекарства на стойност от над
5 000 нови динара. С това на
прост начин е дадена възмож
ност и най-отдалечените места
да имат необходимите лекарства.
На въпрос какво мисли за
интеграцията със Здравния дом.
управникът на аптеката малко
саркастично отговори: „от един
не трябва да правим двама сле
пци”. Разбрахме, че този серио
зен отговор е реакция към лошото положение в най-голямата здравна институция в общината. По-добре е да се каже:
когато се нормализира положението в Здравния дом — този
въпрос ще се разреши.
М. Б.

ИНТЕРЕСНА ВЕСТ

Една овцачетиои
агнета
Една овца на стопанина Боян
Иванов от Райчиловци тази про
лет е обагнила четири агнета —
две мъжки и две женски. Ед
ното обаче наскоро умряло и ос
танали три, които растат нор
мално. Неудобството е там, че
трите не могат да бъдат доени
наведнаж и затова ги доят с би
берон. И в предишните години
тази меринка е близнила някол
С. Е.
ко пъти..

ОТ ПАНАИРА ЗА АВТОМОБИЛИ В БЕЛГРАД

Големи перспективи на „Цървена застава“
през идните години
Тази година на панаира за ав
томобйли в Белград „Цървена
застава” от Крагу.)евац се достойно представи пред своите
чуждестранни партньори. А това
яе е случайно. „Цървена застава” през последните години направи големи усилия за подобрение на своето качество и увеличение на производството.
След пускане на новата фаб
рика през 1966 година производ
ството всека година се увелича
ва с 20 на сто. Освен това „Цъ
рвена застава” става общеюгославско предприятие с свои сер
виси из цялата страна. В Бел
град трябва да се построи един
сервис най-модерен на Балка
ните. Затова не само, че раз
растват итеграциогшите проце
си в страната, но все по-голям
брой чуждестранни предприя
тия се интересуват за сътруд
ничество със „Застава”.
Според извявлението на дире
ктора на „Цървена застава”
инж. Първослав Раковия с По
лша е постигнал договор за коперация на 10 години. Разгово
рите със СССР дали положите
лни резултати. Разговорите с
„Фиат” ще доведат, както зая
ви Раковия за нови типови ав
томобили фиат—Застава.
Запитан от журналистите за
възможностите за продажба на
най-популярното превозно сред
ство „Фича” другаря Ракович
отговори:
— Съвсем е точно, че „Фича”
е облаган с данък 16,5 на сто.
От това 12 на сто е съюзен
данък и 1,5 на сто републикан
ски и комунални 3 до 6 на сто.
Обаче в Италия данъка е 4 на
сто. Има и някои други дажби
като регистрация, която струва

2,7 на сто, след това спе
циална такса за регистрация
1,10 и годишна такса 1,68 на
сто. И всичко когато се събере
в Италия таксуването е 9,5 на
сто. По този начин — заяви Ра
кович
се стига до един парадокс. В страната където ав
томобилната индустрия е в раз
витие и докато куповната мощ
«а хората е все още по низка,
купувачите са оптеретени с гол
ями данъци и по този начин се
намалява' продажбата и създа
ват се трудности във фабрика
та.
„Цървена застава” на панаи
ра в Белград се престави и с
тежки автомобили от 1,5 и 2
тона. Продажбата на тези авто
мобили в страната върви пре
димно чрез кредити. Както се
изтъкна до 80 на сто тези пре
возни средства се купуват на
кредити, а само 20 на сто па
рично.

И покрай различни трудности
„Цървена застава” е в постоян
но развитие. Нашите автомоби
ли все повече се търсят в чуж
бина. През тази година „Заста
ва” ще представи на панаира в
Унгария където ще се изнасят
150 автомобили. До сега в Ун
гария е продадено от 1965 го
дина 500 „Фичи” и 1.500 други
превозни средства. В СССР за
пръв път миналата година „фи
ча” се появил на улиците в
Москва. В Полша са продадени
12.000 „фиче”. В Чехословакия
са заинтересован за износ на
„Заотава 750”. Не е по-малък
интересът и в Гърция където
тази година е продадено ^800
превозни средства „застава’ . В
Солун „Цървена застава” има
свой специален щанд за авто
мобили. Интереса за произведе
нията на „Цървена застава’ е
голям и в съседна България.
На тазгодишния пловдивски мо
стрен панаир „Цървена заста
ва” ще се представи с по-голямо
Б. Ник.
число автомобили.

ФИАТ 750
БРАТСТВО * Ю МАЙ 1968

Актуални тема

СЪВЕТИ НА ЛЕКАРЯ

КАКВО ИЗМЪЧВА ГРАНИЧНИТЕ
села в Босилеградскр?
Продължителният
пролетен
засух все повече тревожи насе
лението в босилеградските кра
йгранични села. Те са на при
пек и земята отдавна вече е
напукана и твърда като бетон.
Тревогата ще продължи все до
като не завали обилен дъжд,
който да спаси земеделските
култури и пасищата от изсъхва
не. Затова сега очите на хо
рата постоянно се отправят към
небето и към всеки негов облак
От разговора с мнозина хора
от Милевци, Груинци и Извор
на тема какви перспективи ви
ждат в селското стопанство и
по тяхно мнение какво трябва
да се промени, за да се то по
добри се
вижда че селянине
търсят път към по-съвремено
земеделие.
В Груинци казват, че земята
никога не излъгва, ако добре
се обработва. Обаче, необходи
мо е и новаторство в работата,
което да я измени и подобри.
Производителите от това село
знаят за всички предимства на
минералните торове, но това че
не ги прилагат, не са виновни
те. Торове няма.
— Някога това наваксвахме
с естествени торове, но сега и
те са в недоимък, загцото от
глеждаме два пъти по-малко
добитък
казват груинчани.
Хората от Груинци и другите

СНАБДЯВАНЕТО

ПАК
главоболим
Босилеградчани са недовол
ни от снабдяването на зар
зават и въпроса е отново на
дневен ред.
Това не е нов проблем —
протака се вече години на
ред, но без задоволяващо ре
шение. Единственият изход
е в по-голямото разбирател
ство на общинските органи
към частния сектор или в за
якването на
обществения
в тази област.
Досегашната практика по
каза, че общественият сектор
не е в състояние да снабдя
ва населението с овощия I
зеленчуци. Формално, в Боси
леград
съществуват
два
магазина.
Трудно е да се намери от
говор защо те се казват зарзаватчийници, когато нямат
нищо общо с това.
С оглед на това обстоятел
ство снадбяването е предос
тавено на частната зарзаватчийница. До преди известно
време тук работеше още ед
на, но бе закрита във основа
па една уредба на Републи
канския секретариат за фи
нанси. И съществуващата е
трябвало да бъде закрита, но
след една дълготрайна съде
бна процедура Окръжният
съд е анулирал решението на
общината.
Зарзаватчийпицата за коя
то говорим работи, обаче отпово изпадна в трудно положенис. Тоя път поради големия дапък, с който е обременена.
При положение, че не се
вземе обективно данъчно решение, сигурно и тази зарзаватчийница ще се закрие.
Оправдано е, че частпика
иска по отношение дапъка да бъде равноправен с
обществения сектор.
Но както и да се реши въ
проса едно е сигурно, че в
сегашните условия същсству
нането на частна зарзаватчи
шица е пеобходно, защото
единствено тя снабдява насе
лението с пеобходимите стоВ. в.
ки.

крайгранични села се намират
в дилема дали повече да се на
сочат към животновъдството —
или земеделието. Опитът показ
ва, че е неизгодно и двата от
расли същевременно да се под
държат. Те наистина дават пре
димство на животновъдството,
загцото и производството на
фураж тук напълно успява. Но
каква полза от това когато та
зи работа не им донася сигур
ност. Изкупните цени на доби
тъка са в постоянен упадък, а
пък за всички излишеци няма
обезпечен пазар. Разбира се,
хората не обвиняват само земе
делските кооперации, но извес
тно им е, че те не са се напъл
но ангажирали в тази област.
Не по-малко те са виновни и
за неизкупените ябълки.
Хората търсят нов начин на
работата на земеделските коо
перации. Не са доволни от на
чина на който те практикуват
търговията, от която никой ня
ма полза, а най-малко те като
производители. Еднодушни са в
това че търговията трябва да
им се отвземе, а те да се обеди
нят, но в смисъл на тяона спе
циализация с такива цехове,
които най-много ще се анга
жират в селското стопанство.
Милевчани са най-много незадоволни от начина на който
е проведена класификацията на
земята. По тяхно мнение тя не
само, че е нереална, но дори
съществуват неодържими раз
лики от едно до друго село. Кон
кретно тях това обстоятелство
ги довежда в едно неравноправ
но положение. Обществените
облагания, засметвайки и зап
лащането на социалното осигурание, което никой не ползва

достигат половината от годиш
ния кадастарски доход на сто
паните. При това положение тя
хните битови условия не само,
че се не подобряват, но са в
упадък.
Но тях не измъчва само то
ва. Електрификацията, която
трябва да им подобри жизне
ното равнище все още не е при
ключена. Как и на кой начин
това да стане не им е известно.
Те търсят, молят, обикалат мно
го прагове но без резултат.
В Извор миналата година поч
ти всяко друго семейство е про
извеждало тютюн и по тоя на
чин попълвало „дефицита” в
бюджета си. Тази година обаче
няма да се произвежда. Те зна
ят за причините, поради които
е премахнато тютюнопроизвод
ството, обаче неразбираемо им
е защо не е намерен начин то
да продължи, макър да се ор
ганизира на какъвто и да било
начин. Изворчани искат да про
извеждат тютюн. Не заради дру
го, но заради себе си и своето
материално положение.
Много комунални въпроси из
мъчват крайграничните села.
най-много пътищата. Не става
въпрос, че те не могат да ги
поправят, обаче недостига орга
низация на работа. Местното
самооблагане е препуснато на
местните общности, които прак
тично не съществуват.
И не само това. Хората са недоволни и от селескостопанското осигуряване и от работата
на общинските отборници, кои
то си „гонят само дневни и пъ
тни, а не ги осведомяват почти
за нищо.
В. Велинов

По Планините и гориШе

Милевска
планина

ВОДЕН ПЛЕВРИТ
Водният плеврит обикновено
последва туберкулозния бронха
денит. Като усложнение на ак
тивно протичаща туберкулоза
неговите прояви не се отлича
ват съществено от явленията на
туберкулозната интоксикация.
Същевременно обаче той проти
ча със силни болки в съответ
ната страна на гръдния кош по
времето, когато се набира ексудатът (течността) и с бодежи.
Понякога голямото количество
течност, която блокира голяма
част од дихателната повърх
ност на белия дроб и измества
средностението, причинява за
дух. Ако плевритът се открие
на време и не се допусне да пре
мине в гноен, продължително
стта му е не повече от два до
четири месеца.
Тук трябва да се подчертае
следното: Всмукването на теч
ността съвсем не означава, че
болният от воден плеврит се е
излекувал, както за съжаление
мислят повечето хора. С изчез
ването на ексудата е отстране
но само следствието. А причи
ната? Тя се крие или във все
още активните лимфни възели,
или в някое огнище в белите
дробове, или извън тях. Болни
те от воден плеврит са в исти
нския смисъл на думата тубер
кулозно болни. Те трябва да се
лекуват не докато изчезне ексудатът, а докато специалистът
прецени, че е ликвидиран осно
вният туберкулозен процес.
Предписаното лекуване и хи
гиенно-диетичният режим тря
бва да се спазват точно. Найголямо значение има редовно
то и пълноценно хранене. Хра
ната трябва да съдържа повече
белтъци — месо, риба, яйца,
мляко и млечни произведения.
Пресните плодове и зеленчуци
осигуряват минерални соли и

витамин С, от който туберкулозно болните се нуждаят дватри пъти в по-голямо количе
ство, отколкото здравите хора.
Много полезни са също краве
то и рибеното масло. Трябва да
се помни обаче, че прекомерно
то хранене и затлъстяването съ
що не бива да се допускат.
Благотворното влияние на чи
стия въздух е широко извест
но. Болните трябва да прекар
ват на открито, колкото е въз
можно по-дълго. Добре е да
спят в отделна стая, през топ
лите сезони винаги с отворен
прозорец, а през зимата поме
щението да се проветрява редовно.
Естествено, за пушене не мо
же да става и дума.
Претрупването с дрехи не се
Тежите и топли
препоръчва,
дрехи и завивки затрудняват
движенията, предизвикват изпотяване. По време на оздрав
яването са полезни леки и по
степенно дозирани физкултур
ни упражнения. Те подобряват
работата на дихателната и сър
дечно-съдовата система, повишават самочувствието и трудо
способността.
Преболедувалите трябва да се
освободят от тежък физически
труд, от-нощни смени, от рабо
та, свързана със запрашен или
студен и влажен въздух.
Трябва да се запомни, че да
се излекувате, от която и да е
форма на туберкулозата, необ
ходими са две важни условия:
заболяването да се открие набъде
време и лекуването да
продължително. Вярно е, че ни
коя друга болест не изисква
толкова голяма самодисципли
на, воля и търпение от болния.
Но на края той ще бъде въз
награден с пълно оздравяване.

ска река”, „Добри дол”, „Кисе- когашното дървесинно богат
ство на планината.
личка река“ , „Метохийска реТук е имало и много крепо
ка” и други, Стари предания
сти. Например „Кале” при ма
казват, че в давни времена во
да от Милевска планина е би хала „Прекопланци”, „Гради
ла ползвана в крепостния град ще” в Долна Лисина, „Славче"
от римско време, който според
„Славче”, като е водена по ту
нели дотам. В ново време, тур преданията бил милионен град
ски и по стари период, водите и се онабдявал с мляко с тръби,
са били ползвани и за флоти- водещи от овчарниците на Миране на получаваната руда чак левска планина до самия град.
при село Ресен, докъдето са би
От Милевска планина могат
ли водени с канали (вади).
да се наблюдават много далеч
В .миналото борови гори скри ни високи места. Вижда се Ви
вали цялата планина, но с вре
тоша с високите си върхове,
ме изчезнали зарад лошо сто Рила, Пирин, Осогово, Църноок
панисване с тях. Сега останки
и други.
те могат да се видят като въ
Милевска планина е привле
глищни борови пластове. Следи кателна през всичките сезони
от неразумното стопанисване съ на годината, обаче най-много
що са видими. Големи въгли- през пролетта. Най-лесно е из
щарници, в които е горено дъ- . качването й откъм Босилеград
рво за въглища, съществуват през село Милевци, но също е
на много места. Сега се правят леко изкачването и през Гру
опити да се възвърнат старите инци за Комая.
гори и усилено се залесява, оСтоян Евтимов
баче едва ли ще се постигне ня

Всички хора от Босилеград- ъ? Стари сведения говорят, че
южната част на планината, чак
ско знаят за тази планина, но
до село Долна Лисина, е била
малцина са ония, които са из
експлоатирана като рудно нахо
качвали билото й. Тази госто
приемна планина е най-близка дище. Имало мини и стари пе
щи за топене на руди „видни”.
на босилеградското население и
Такива
следи се откриват и
най-достъпна за излети и празкъм „Кървави камик”.
нични почивки. Затова ще се
опитам да ви я представя.
■4с! -Планината има хубави тере
По надморска височина Миле ни за зимно спортуване. Под
1600 метра височина пределите
века планина е на седмо място между планините, които се й са голини и пасища, малко
издигат или се показват между по ниско са ливадите, а още по
Осогово и Стара планина в ед- долу букови гори, ниви и карна посока и между Рила и Сува тофища.
планина в друга. Върхът й Ме- '■ Богатството на извори дава
чит е висок 1732 метра, колкото - началото на няколко силни по
е върхът Мали Стрешер.
тоци, между които са „ГруинВ далечното минало, по вре
ме на плиоцен, високият ска
лист връх на планината вероят
но се е показвал от някогашно
то езеро, скриващо голяма по
върхност на планината в югоиз
:>
точна посока. Дъното на това
езеро може да се познае и сега
към село Извор, Ресен, Уйно и
надолу към „Модро поле”. Мяо
*
го векове това езеро оттичало
1
през Струма в Егейско море и
между Милевска и Гложка пла
1»
кина се образувал каньон, до
’1 Нй,|
стигащ 800—1.000 метра, където
сега протича Божичка река, гла
::: \ |
& Ц
1
вният приток на река Драговищица.
Милевска планина крие в не
Ш
Щ!
А,
драта си рудни залежи, изобил
■ Згд
ствува със силни студени изво
1Р*
ри, със следи от стари борови
гори и крепости и с легенди за
&
ж
минали сражения. Югозападни
Ш1
яИиааш
те склонове остро се спускат
;>
ШШ
,
КЪМ Божичка река. Иначе плаонишава
към
Босиле
нината се
1
*г
град И образува върха Рисовинего каменистото въз
вишениеД„Било”, което напъл
:|
но се губи при устието на Божичка и Любатска реки, при
местността „В°Деници • Тези
предели са богати с фосфатни
Изглед от Милевска планина
залежи.

Ш

Проф. д-р Р. Раданов
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ГОСТУВАНЕ НА САМОДЕЙЦИТЕ ОТ ДРАГОМАН

УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ
„Две майки” — драма в три
действия от Александър Гиргииов. Режисьор — Борис Атана
сов, постановка Иван Ставрев.
В главните роли: Станка Лозанова (Кюша), Кирил Игов (Шано), Благой Божилов (Шандор
и Йошка), Татяна Пехливанова
(Янушка), Асен Горанов (Аман),
Цветанка Георгиева (Мария) и
други.

--

В рамките на традиционното
сътрудничество между крайгра
ничните общини — Драгоман и
Димитровград, неотдавна самодейците от България се предс
тавиха на димитровградските
любители на театралното изку
ство с пиесата „Две майки” от
Ал. Гиргинов. Драмата рисува
циганския живот в Унгария, но
сякаш изцяло се обляга върху
психологическата зареденост па
героите. И когато зрителят оча
ква мелодраматична развръзка,
финалът й говори с най-сил
ните човешки думи: пренебрег
ва се богатството зарад свобо
дата.
Именно така е разбрал пие
сата режисьорът Борис Атана
сов и с чувство към достовер
ност, заедно с постановчика Иван Ставрев, така ни я предаде.
Безспорно талантливите проя
ви на повечето главни личности
са му помогнали да ни съобщи
поръката на автора. Общо, ця
лата пиеса бе твърде успешно
изведена, а с особено затрогва
що чувство бе изпълнено вто
рото действие. Не можем да от
речем, че на места като че ли
действието се скъсваше зарад
неубедителността на един или
друг герой, но в основата си ко
лективът на драгоманските са
модейци бе подчинен на това
действие и в зависимост от тек
ста успяваше дори и сълзи да
измами в очите ни.
Поотделно трябва да изтък
нем успешното изпълнение на
Станка Лозанова (Кюша), Ки
рил Игов (Шано), петнадесетго
дишната Татяна Пехливанова
(Янушка), Асен Горанов (Аман)
и Благой Божилов (йошка), ка
кто и на Стефан Баков (Мар. кос),
Анка Станева (Лиза) и
Цветанка Георгиева (Мария).
Може би най-релефно от тях
се откроява Станка Лозанова,
чиито емоционални излияния и
писхологическа вглъбеност пре
върнаха отмъщението в безпределна обич. Тя дойде да си
отмъсти за обезчестената самоубила се дъщеря, взе сина на
господарката за да се срещнат
след осемнадесет години и две
те доказвайки, че именно тя
е същинската майка. За разли
ка от свободния и волен циган
ски живот господарите живеят
в лъжа и лицемерие, в гниеща

изпусна мито миг, а да не ни
надменност и разврат. Ето защо
поучи кое има цена в живота.
и Ношка ще предпочете да же
Разговорът му с Маркос (Сте
ртвува богатството, защото е за
кърмен с чувство за свобода и фан Баков) бе същинско стълк
иовение на два различни, до
не робува на закостенели тра
ри съвсем противоположни въз
диции, които унищожават чо
гледи върху живота. Единият
вешкото у човека.
има власт, богатство, а другият
Артистите-самодейци не само,
мъдрост и свобода.
че прочувствеио ни съобщиха
И общо, ако изключим отдел
трагедията на двете майки, цо
ните не вдъхващи доверие па
проникнати от идеите на автосажи, предадени с неискрен тон
ра ни предадоха поръчението
пиесата бе затрогващо изпълне
му като наша съдба. Ту ни гра
на, артистите успяха да подчин
бваше волността на циганския
ят зрителите и да държат вни
живот, ту изтръпвахме от над
висналото тегнещо чувство че манието им постоянно напрегна
то. Може би думите, които след
ето може би ще станем свиде
тели на кървава драма между пиесата казаха артистите много
по-ясно показват отде иде усдве майки.
пехът.
Като някаква цялост за себе
Станка Лозанова: „Не за пръв
си изведнъж ни се откри сил
ната любов па Янушка (Татяна път излизам пред Димитровград
ските зрители, но винаги съм
Пехливанова), грабваше ни ка
доволна от вниманието, с което
то пролетен южняк с всеотдпйследят пиесата, Стараехме се
ността и невинната си искре
да бъдем убедителни и мисля
ност и нямаше да бъде чудно
че именно такива бяхме”. Тат
ако си отидем с изпепелено сър
яна Пехливанова: „Аз пък за
це. Янушка и йошка — тоя връх
пръв път излизам пред дими
на обич и човешко — най-мла
тровградските зрители и среща
дата актриса и артистът — са
та ни е доста сърдечна. Вълну
модеец Благой Божилов с та
вах се, но вълнението не ми по
кава убедителност пресъздадо
пречи да предам образа на Яха, че изцяло заживявахме със
съдбата им, споделяхме ' едновре нушка”. И накрая Кирил Игов
(Шано): „Върху пиесата рабо
мено и радост и скръб. Любовта
тим от януари, а това е сравнинакрая възтържествува, но стр.у
телно дълъг период, Отначало
ва ми се, че не любовта ни връ
вълнението ггрисъствуваше на
зва с тези образи, а тяхната
сцената, но сетне бе изпъдено
непокътната честност, И двамата показаха, че притежават от действието и вниманието на
зрителите”.
майсторство, че умеят да жи
След гостуването на самодей
веят със съдбата на тълкува
ците от Драгоман предстои ди
ните образи, което превръща ар
митровградските самодейци да
тиста в жив образ.
Безспорно, че всеки герой си
им върнат посещението през
има своя съдба. Навярно обаче
настоящите месеци.
обединяващ образ е Шано (Ки
Ст. Николов
рил Игов). Бедният мъдрец не

В новаша учебна година

младостта

НАСКОРО РАЙОННИ
ПРЕГЛЕДИ
състезания. Младежите и девой
Наближава празникът на наките ,ще се борят за първите
родността ни. И тая година 25
места по волейбол и ръчна топ
май ще бъде ознаменуван с по
ка, а младите атлетисти ще се
вече тържества. Подготовките,
състезават по атлетическите ди
които през последните няколко
сциплини. В тази част на про
месеца провеждаха младежки
грамата се предвижда и прия
те активи, учениците от основтелска футболна среща между
ните училища, младежите влрс,1
отбора на „Асен Балкански” и
изводството, на предстоящите
„Сливнишки герой” от Сливни
районни прегледи трябва да из
ца — НР България.
лъчат финалистите за главно
Ст. Н.
то тържество в Димитровград.
В основната си и тазгодишният
фестивал на народността в Ди
митровградско има за цел да
омасови тържеството, като съ- &
щевремеино и подобри качество с
то му.
1
Според програмата чествуваВсеки ден безразлично по кое
нията ще бъдат открити от раи
време могат да се видят мла
онните прегледи, които ще се
дежи, които се събират на лафмоабет, преразказват си пре
състоят на 12 май за райокитI
живелици или пак четат вес
ма Трънски Одоровци и Погатници в млечния ресторант
ново в Поганово и Долна невля,
и на 19 май за останалите рай„Блед” в Димитровград. Въпре
они в комуната.
ки това, че е четена заповед на
Главните пък тържества ще
учениците да не се отбиват без
започнат на 24 май с факелно
нужда, все пак учениците са
шествие на всички участници
първи.
във финалната част на търже
Затова си задавам въпрос: къ
ството. На тоя ден за пръв път
де може този млад свят да пре
ще бъде открита обща изложба
кара своите свободни часове ана художниците от народността
ко не в „Блед”? Действително
На 25 май пък, на самия пра
е жалко, че младежите в Дими
зник, както и в по-раншните
тровград нямат свой дом, а тря
години, ще има дефиле, което
бва да се събират по сладкар
ще се завърши с общо търже
ниците и кафенетата.
ство,' а вечерта ще слушаме най
Във вторник през цял ден
-добрите изпълнители на народ
беше вятър. Вечерта младежи
ни и забавни мелодии, танцо
те излезнаха на улицата, но
вите състави ще изпълнят под
бързо се разкараха. „Блед” бе
готвените хора. Трябва да ка
ше изпълнен с младежи. Не е
жем, че най-добрите изпълне
чудно, че някои младежи оти
ния и представяния ще бъдат
ват в „Млечния ресторант” и
наградени.
тук прекарват своите свободни
На 25 май същевременно ще
часове.
се състоят и различни спортни
Симеон МАНОВ,
Момчил войвода, 47
Димитровград

I

БОСИЛЕГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ ЩЕ
ПОЛУЧИ ИНТЕРНАТ
Материалното състояние на
босилеградската гимназия се по
добрява. Това дава надежда та
зи година и успехът да бъде
по-добър от лани.
Сега гимназията разполага с
6.000 книги от различен жанр.
С това нуждите в обучението
на учениците в тази област са
напълно удоволени. Само в на
чалото на тази година са отпу
снати 22.000 нови динари за но
ви книги. В план е тази година
да се набавят и книги на бъл
гарски език на стойност от
10.000 нови динара.
Положението ще се подобри
още повече с довършването на

новата училищна сграда. Спо
ред плана, тя ще бъде готова
до края на юни.
С това се създават възможно
сти и за откриване на интер
нат в старата учебна сграда за
към 100 ученици. В колектива
са на мнение да се открие у
ученически стол, за онези уче
ници, които не са от Босилеград. До образователната общност в общината е вече от
правен иск за заделяне на из
вестни средства необходими за
формиране на интернат и уче
нически стол. Така ще се реши
въпроса на всички онези уче
ници, които сега живеят в не-

в

Свободното време
на мАадента

седми клас, втора Данка Коста
динова от същия клас, а трета
Антон Борисов, ученик от тре
ти, клас на гимназията.
В, В.

хигинични помещения и не се
хранят добре.
И извънучилищната дейност
ще се засили. Няколко поме
щения ще бъдат предназначе
ни за марксистки кръжок и
още някои други важни учени
чески секции.
В. В.

Босилеград

Вечер на про
зата и поезията
&1Г

На трети май в Босилеград
се състоя „Вечер на прозата и
поезията”.
Пред пълната общинска зала
ученици от гимназията и основ
ното училище в Босилеград се
представиха със свои оригинал
ни творби. Макар, че такива ве
чери са твърде редки, проведе
ната се показа успешна. Тя не
само, че беше съдържателна, но
показа талантливостта на мно
зина ученици към творческа ли
тературна работа. За отбелязва
не е, че изнесените стихотворе
ния, посветени на борбата във
Виетнам.
За най-успешно написани тво
рби първа награда получи То
дорка Тодорова, ученичка от

„Искра“ от Ве
лико Търново в
Ниш
Осемдесет членове на ансам
бъла за песни и танци „Искра"
от Велико Търново ще пристиг
нат на 23 май т.г. в Ниш. .
Ансамбълът ще гостува пет
дни и през това време ще даде
един концерт в Дома на ЮНА
в Ниш и два концерта в други
градове.
Това посещение на „ИСКРА”
е част от програмата за сътруд
ничество между Ниш и Велико
Търново. Миналата година от 6
до 15 август във Велико Тър
ново е гостувал академичният
ансамбъл за песни и танци
„Оро” от Ниш, така че идване
то на „Искра” е връщане на по
сещението на „Оро”.
Ансамбъла „Искра” предвож
да началникът на културния
отдел при ГНС на Велико Тър
ново другаря Даскалов.

м. н. н.

ПОДГОТОВКИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРЕХОДА
ПРИ РИБАРЦИ
В подготовките за откриване на прехода на българо-юго
славската граница при Рибарци участвува и младежта от окол
иите села и Босилеградската гимназия. Населението с добро
волен труд построи митницата. Учениците, които работиха на
митницата не престават със своите трудови акции. Така в на
вечерието на Първи май една група ученици, излъчена от вси
чки класове на гимназията разчиства терена край границата.
Откриването ва прехода при Рибарци ще има огромно
значение за населението от този край, което сега е принудено
да отива през Димитровград или Гюешево.
ЛЕП ОЯ МИЛАНОВ: С. ЖЕЛЮША

Страница Ч

Славчо Алексов, Бранковци
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ашелнеШо на художника

АЛБУМЪТ НА
СОТИРОВ
ч

С. Соширов

Свободан Сотиров, роден 1926 година в Пирот, следвал
художествена академия в София и дипломирал 1950 година на
Художествената академия в Белград. Открил първа художе
ствена изложба в Димитровград през 1948 година
точно
преди 20 години. За това време той се явява цочти на всички
общи художествени изложби, устройвани от Съюза на худо
жниците на Сърбия, а неговите картини заемат достойно мя
сто в много художествени галерии в страната и чужбина. През
1946 година получава републиканска наргада на УЛУС за жи
вопис — златна палитра.
През последните години се проявява като недостижим
портретист и акварелист. Неговото име е забележено в найновото издание на художествената енциклопедия на ЮгослаЧЛЛЛ/\Л/>/ЧЛ/>/\Л/,»УЧ^

Ателието на Сотиров се на
мира на площад „Република”
№ 3, на последния етаж, откъдето се открива хубава гледка
на площада, Народния театър
и целия град към Панчево. Но
човек когато дойде тук не на
мира време да се любува на гра
да, а на картинините на худож
ника и приятната обстановка.
Тук идват много нашенци да
се видят със Свободан, да си
поговорят. Това направихме и
ние. И при всяко идване — Сотиров ни зарадва с някои нови
постижения в областта на из
куството. Този път обаче, радо
стта беше по-особено, по-голяма. Сотиров забележи видни ус
пехи в областта на портрета. И
докато от автоматичния грамо
фон се сменяваха плочи с ху
бава класическа музика ние об
ръщахме огромния албум на Со
тиров с репродукции на него
вите портрети, създадени през
последните години, Както узнахме, това е само част от неговото творчество. От всяка
страница се сменяваха все нови
портрети на работници, писате
ли, художници, дипломати на
чужди посолства в Белград, ак
тьори ... Един свят от съвременици на Белград из областта
на културния живот.
— С портретното изкуство се
занимавах още в академията
в София и оттогава каквото и
друго да работех, с портрета не

спирах. Това правих, защото
знаех, че за да се постигнат ус
пехи в областта на портрета тр
ябва непрекъснат, дългогоди
шен труд. Сега вече мога да бъ
да доволен от постигнатото но
все още трябва да се работи ...
Превръщайки страниците на
албума, Сотиров ни запознава
ше с отделните портрети, с мо
делите, къде се намират, какво
работят. Над някои портрети, за
които той считаше, че заслужа
ват повече внимание, се спира
ше дълго, или там където ние
проявихме отделно внимание.
Отведнъж пред нас се показа
позната фигура, бодрия и засмян Миодраг Петрович-Чкаля,
героят от телевизията.
— Знаех, че Чкаля е много
зает и затова просто се плашех,
че той спокойно ще ми позира.
А имах желание точно на Чкаля да направя портрет, какъвто
аз мога. Страхът обаче беше
напразен. Чкаля се оказа твър
де дисциплиниран и внимателен и портрета завършихме навреме и успешно.
Обръщаха се нови страници
на огромния албум, който между сините корици събираше един двадесетгодишен опит, едно
изкуство, което излезна от вратите на ателието на художника и намери своето място в мно
го домове на Белград и дори
в чужбина - в Боливия, Аржентина. Америка и други далечни

НАШ РАЗКАЗ ИНИ..
пред-

__ Да седнем на тази маса
ложих аз.
Той мълчаливо кимна.
Седнахме, извадих цигарите, предло
жих му, после запалих и внимателно по
дредих кутията и запалката до пепелника.
— Какво е вашето хоби? — започвам за разговор по параграфа „влизане
в контакт с недостатъчно познат ■
— Хоби ли? Нямам хоби... Хм, хо

страни. След малко пред нас
се показаха познатите образи
на героите от 'телевизията —
Вера Дюкич, Желка Райнер и
др. Сотиров ни обърна внима
ние на някои портрети, които
също така по своята компози
ционна постановка' и изпъква
не на характерните черти на
модела се отличават от остана
лите ...
Обърнахме и последния лист.
Не, това не е последния. Утре,
тук ще дойде друг портрет с
нови художествени похвати ...
Албумът ще расте без край.
Трябваше да напуснем ателие
то. Художникът бързаше. Тря
бваше да напуснем малкия оа
зис от площад „Република”, къ
дето от стените на това ателие
можеше да се види по някоя
картина от стйрия Цариброд, да
се почувствува грохота на Ерма
и синьото небе над Гребен пла
нина.

*

Двадесет години художестве
на дейност на Сотиров днес с
радост се приема и в неговия
роден град Пирот и в града където изникна като художник —
Димитровград и там където най
-много работи — в Ниш и Бел
град. Този период на/ оформле
ние на един художник пе е дъл
ъг но за Сотиров, който денонощ
но е край щафелая е равен на
петдесетилетие. Стотици порт
рети, още толкова платна, сто
тици акварели са добър баланс
на един творчески път избран
още в ранната детска младост.
Неговите картини, от които
блика бодрост и оптимизъм, го
нареждат между пай-талаптли
вите и прогресивни художници
в нашето изобразително изкуство.
Богдан Николов

— Аз тренирам телепатия. Мога да
внушавам идеи. Ето сега например само
след половин минута при нас ще дойде
един човек с очила и ще попита. „Има
те ЛИ пет стотинки на цяло ... За м
ЗИК Моят събеседник нетърпеливо се раз

И погледна часовии-

лектуалец ...
ЛНЗИ
__ Така ли? — пита онзи.
Някои колекционират гот— Да...
пристъпвам аз към
варски рецепти —
И ги чеаргументираните примери. —
вместо да им поднесат
на
гостите,
тат
яденето.
_ Хм — казва онзи. е вече ориги— Но и това хоби не
а3. — Някои конално — продължавам
уволекционират автографи, а други
дни статии. • •
— Какви?
— Уводни. За задачите в мом®1*^
Така бъдещите жители «а планета
е имал
разберат колко много проблеми отрязък
раз_^,-.Лтпява през определен
2т в^ме средният гражданин на наше-

лата
сложи на нашата маса и помоли.
— Имате ли пет стотинки на цяло.
За бокса.
_ Заповядайте — казвах аз и му
подадох пет стотинки.
Човекът с очилата постави на напо две стотинки
шата маса две монети
и благодари,
и една от една стотинка
мюзикбокса.
към
После с поклон тръгна
възбудено попи__ Сега какво? —
събеседник.
та моят
— Ах,
— Сега нищо — казвах аз.
той ще пожелае да чуе
да.. . Ако искате
моя приятел” или „Кап„Жената на
I»
ричио .
Очилатият със стотинките стреснато
спря пред автомата. предпочитате? — ус
__Коя мелодия
михнато настоявам аз.

— Хм, НИЩО... А какво
хоби?

БРАТСТВО * Ю МАИ Шв

е вашето

По почин на учителите и с
помощта на избирателите от го
рнолюбатски район в Босилеградско три училища в района
са онабдевени със здрава вода
за пиене.

Издателство „Слобода” в Пи
рот обсъжда възможността за
печатане на тази книга.
Неговата дисертация е голям
принос към проучването на на
родните песни, които досега са
забележени към 2.000 народни
пеоки от Пиротски окръг, и те
представляват съставна част от
народния живот и народното
творчество.

— „Жената на моя приятел”.
Свих отегчено рамене и след малко
на всички присъствуващи бе сервирана
„Жената на моя приятел .
— Можем да продължим опита
отново се усмихвам аз. — След малко
при онова хубаво момиче с рокля от

ЧОВЕК С ХОБИ
мърда на стола си.
ка.

•' __ не то. ■ •
У - Какво? - пия* »

Чиста вода в
училищаца

Никола Джоков

Г°тО—ео, сега е модерно да имаш хоби
_ казвам аз - И то колкото се може
Това до голяма
степен ^определя мяс^ «а всеки инте

то време.

ИНИЦИАТИВИ

ИЛИЯ НИКОЛИЧ ОТБРАНИ
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
Нашият сътрудник Илия Николич от Белград на 20 април
1968 година в салона на Фило
логическия факултет в присъ
ствието На специална комисия,
много експерти и студенти от
Пиротско, отбрани докторската
дисертация „Народните песни
от Пиротско (1878—1964 ) и по
този начин получи званието до
ктор по литературните науки.

„и еа*~с« ™яе*кТр™л гж

Вера Джукич

С. Сотиров

трико.. Не се обръщайте така невнимателно!.. ■ След малко при това момиче ще седне един тип с брада.
Точно така и става. Впрочем, той
ще я попита дали скучае, могат ли да
си побъбрят двамата, какво желае да
пие и така нататък. Момичето ще избере уиски.
— Защо?
— Защото и на мен ми се пие уиски,
но уискито струва скъпо. Ако желаете,
тя може да си поръча и мартини?
— Не, не — уиски
Момичето, което беше навело русата си глава на масата, вдиша очи. Те
бяха големи като ценоразпис и в тях
пишеше уиски.
__ Това е интересно! — смънка моят непознат.
_ да — съгласих се с удоволевие,
защото бях спечелил все пак една оцеика.
— Аз мога да внушавам и речи.
_ Какво? — сепна се пак онзи.

_ Речи и доклади. По събранията.
Не намирате ли че много речи и доклади си приличат? Това е, защото в пове-

В село Барйе с работа на из
бирателите, учениците и учите
лите е доведена в училището
вода от извор, който е отдале
чен около 400 метра.
В махала Колчина гарина е
хваната вода за училището от
100-метрово разтояние.
Най-значителна е работата по
довеждане на вода в Горнолюбатското училище. Там водата
е доведена от 1200 метра разстояние, от извора „Ивак” в Му
сулска река.
За довеждането на водата има
заслуги и Хигиеничният, завод
от Враня, зарад оказаната па
рична помощ. Но все пак насе
лението е най-заслужно.
С. Е.

чето случаи ги внушавам аз. Но ми дотеша...
— Това е интересно — повтаря на
прегнато и механично онзи.
— Дотяга. Сега ще внуша на келнера да дойде веднага на нашата маса.
Какво ще пием? Аз ще взема коняк с
кафе.
— Аз също.
Сервитьорът дойде,' поклони се и
изчезна с поръчката.

*

*

*

След три коняка и два часа упражпения по телепатия моят събеседник
Каза:
— Това с хобито е наистина интересно. А как го правите?
— Нишо особено — казах скромно
аз. _ Първият човек, който поиска пет
стотинки за автомата е мой приятел. Бя
хме се уговорили.
— А мелодията?
— За мелодията също. Ако му бях
кимнал, когато стоеше пред бокса щяхте
да чуете „Капричио”.
— Но останалите случаи ...
— Тях просто ги измислих.
— Как ги измислихте?
— Така. Че нали това е разказ? Зна
чи някои неща могат да се измислят...
— Ами защо тогава не измислихте и
първия случай? Със стотинките и „Же
ната «а моя приятел”? — попита моят
любопитен събеседник.
— Нямаше защо — и направих еДН°
кръгче с дима на цигарата.
Не ви
казах, че моето хоби е реализмът....
Важното е да познаваш хората.
Стрмши 7

Штст&о

НИШ
10 май 68
СТР. 8

ЛАФМОАБЕТ СЪС СТОЯН СТАНКОВ, ГИМНАЗИ
АЛЕН УЧИТЕЛ ОТ БОСИЛЕГРАД

СЪВЕТСКИ

ХУМОР ДНИТЕ СИ МИНАВАТ

Впся се връща от училище.
— Е, похвали се с успехите
си, синко — казва бащата. —
Покажи ми бележника си!
— Знаеш ли, татко, аз го да
дох на Серьожа. Иска да изп
лаши родителите си.

— • —
— Много съжалявам, ио тоя
месец не мога да ви платя иаема — казва студентът на ха
зайката си.
— Също ми казахте и мина
лия месец — забелязва язвител
но хазайката.
Професор пита студент:
— Какво представлява нереп
табилното капиталожение?
— Да поканиш в ресторант
собствената си леля.
Иван Кузмич гледа по теле
визията хокеен мач и заспива.
Събужда го жена му.
— Ставай пече е дванадесет.
— За кого? — в ужас закрещява Иван Кузмич.

Пак на училище
Стоян Станков, познат иа нашите читатели със своите статии от Босилеградско,
на учениците от босилеградската гимназия
по своята твърдост на бележки,а на коле
гите от „Братство” по това, че той е единствения, който напусна редакцията и отно
во се завърна в училището.
— Вярно ли е това Стояне?
— Вярно. . .
— Защо направи това?
— Затова, защото в училището все пак мога на ня
кого да изтегля ушите, а . ..
— А в редакцията?
— В редакцията може да се намери някой на мене
да изтегли ушите . . .
— Е виж, ние това не сме знаели. Но, бихме те по
молили като бивш колега, сега все още хонорарен, Да ни
укажеш на някои грешки.
— Как?
— Ами така. От далечина — по-добре се вижда.
— Указал бих ви на много грешки, но има нещо кое-'
то ме спира.
— Кои са тези пречки?
— Все още искам да съм ви сътрудник. Инак . . .
— Какво инак .. .
— Инак, мога да пише за коша на редактора . . .
— Стояне, когато беше при нас, пишеше и за общи
ната, а сега само общината?
I
— Не съм толкова самокритичен да говоря по този
въпрос.
— А кой трябва да отговори?
— Сигурно, че по този въпрос може нещо да каже и
Вене.... затова е платен.
— Сега още един педагогически въпрос: има ли някакво възпитателно влияние строещата се училищна сграда на подрастващото поколение.
— Има, как да няма. На всяко иово поколение ние
казваме, показвайки към започната сграда: „Ето, деца, у
нас се строят нови училища, нови учебни стаи, повече отколкото преди войната . . .” Ако довършим сградата, как
во ще им покажем ...
Богдан НИКОЛОВ

уЯЬТРФВ

БРАТСТВО
Вестник на българската
народност в СФР Югославия.
Излиза всеки петък
Уре
жда редакционна колегия -#Директор, главен и отгово
рен редактор Асен Лазаров
Технически редактор ДиИотов * Издава
митър
„Братство” — Ниш Ст. Паунович 72 телефон 25-444 и
25-480
Годишен абонамент
/0, а полугодишен 5 нови
динара. Тек, сметка 625-3-78
Нар. Банка Ниш — Печатни
ца „Вук Караджич” -Ниш

НАШИ КУРС ИВ И

Юрочка, кого обичаш повече:
татко или мама?
-— Татко.
— Защо?
— Защото никога не е в къщи.
— Обичаш ли да ходиш на
училище, Вова?
— Да. Обичам и да ходя, и да
се връщам. Противни са ми са
мо часовете между ходенето.

Щом бе пенсиониран пека
ря Тано от Клисура, коопера
цията веднага закри хлебопе
карницата.
__ Нерентабилна е, казват
в кооперацията.
Принципиално нямаме проти в — защо трудещите се да
се хранят с „нерентабилен

хляб.
Нека и този хляб си иде в
пенсия!
Клисурчани никак обаче не
могат да схванат рентабилни
искат отново
те причини
хлебопекарницата да работи.
В кооперацията упортствуват — нерентабилното в главите им не може да открие
производ
рентабилното
в
ство.
Хлебопекарницата още не
отварят. Не е важно . . .
Идат дни... рентабилни.

*
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(НЕ) СЕЛСКОСТОПАНСКИ
ПРОБЛЕМИ
Комисията за проучване на
стопроблемите в селското
панство при Общинската кон
ференция в Димитровград не
могла да се събере и да изгот

Седемнадесет години
сред животните
В едно планинско селище в
Средна Азия живее мъж, кой
то от две до 19 години е водел
първобитен начин на живот в
мъчнодостъпни пещери, съоб
щи съветския вестник „Цеде
ля“.
През 1937 г. детето живеело
заедно с баща си и майка си в
селище, където нямало други обитатели. В продължение
на
един месец умират най-напред
майка му, а след това и баща
му. Когато овчарите намерили
трупа на бащата, детето вече го
нямало в къщата. Неговият чи
чо напразно го търсил. Едва
през 1954 г. деца, които събира
ли съчки в планината, видели
по една пътека „див човек“, ко
йто, както ги забелязал, започ
нал да реве и с грамадни ско
кове се понесъл към пещерата.
Роднините на изчезналото мом
че възобновили търсенията и с
голяма мъка успели да хванат
беглеца.
Нарекли го Жиян. Първите
две години той се хранел, като
стоял на четири крака и без да
си помага с ръцете. Дълго вре
ме предпочитал суровото месо
и плодовете.
Сега Жиян сам се облича,
върши всичката тежка работа
в къщи и не страни от чуждите
хора. Той не говори, а издава
слаби нечленоразделни звуци,

но разбира много от онова, кое
то му се казва.
Засега не е ясно на какво рав
нище е съзнанието на Жиян и
дали у него ще може да се раз
вие говорът.

пи теаиситс за Общинската
конференция.
Общинският комитет ще
подготви материали за проб
лемите в комисията.
Вместо да проучва пробле
мите в селското стопанство
— комисията трябва да се по
занимае със себе си. Жел аем
й успехи!

*

*
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ЗАБРАВЕНИ
На заседание на Контрол
ната комисия при Общин
ската комисия в Димитров
град, в разискванията за из
мененията в Устава на СЮК
е предложено да не се приз
нава въздържане на членове
на Съюза на комунистите
при гласуване по които и да
било въпроси.
Не се казва нищо обаче за
ония, които се въздържат с
отсъствието си.

*

*

*

ПЪРВОМАЙСКА ШЕГА
Има неща, които се повта
рят. И тази година, както ла
ни, в магазина на земеделска
та кооперация в Поганово ня
маще достатъчно бира и затова се даваха по пет (и с
думи: по пет бутилки на се
мейство).
Погановчани
негодуваха.
Имат грях . . . Изглежда някои хора в кооперацията си
правят шега с погановчани и
за празника на труда. М. Б.

МАЛКО КОЗМЕТИКА
През пролетта кожата на ли
цето бързо се пигментира. По
явяват се лунички и кафяви пе
тна. Това се дължи на ултра
виолетовите слънчеви лъчи. Особено страдат от този козмети
чен недостатък русите и черве
нокосите жени със светла ко
жа.
Има много начини за избел
ване на лицето. Ето някои от
тях:
— Намазвайте вечер лицето
си с кисело мляко в продълже
ние на 15 дни. Маската престо
ява от 25 до 30 минути, след ко
ето лицето се измива с хладка
вода и се намазва с подходящ
крем.
— Маска с лимонов сок, раз
реден наполовина с вода е съ
що добра. Лицето се намазва с
разтвора и се оставя цяла нощ.
Ако почувствувате сърбеж, за
менете това средство с друго.
— Чистият или разреден оцет
също избелва. Използва се в
следното съотношение: 10 гр оцет, 5 гр лимонов сок и 5 гр

вода.
— Използува се и смес от 60
гр перхидрол (хидрогениум) и
100 гр спирт. Трябва обаче да
се пазят от изрусяване вежди
те и косите. Тази течност може
да се използува няколко пъти
на ден.
— Много добър ефект дава
витамин С, взиман в големи до
зи и по-продължително време.
Резулгтатите са още по-добри,
ако се приема и витамин РРч
(Никотинова киселина) Витами
ните се приемат едно временно
с което и да е избелващо средство.
-— Най-новото средство на па
зара ахроним също премахва
луничките и тъмните петна. Но
този препарат не бива да се по
лзва без съвет на лекаря.
— Солта също е подходяща.
С малко хладка вода се разбърива сол в чаша и с този раз
твор се намазва лицето. Пред
почита се това да става вечер
но време. Все пак това действу
ва на лице с по-мазна кожа.

