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ПРЕДЛОЖИ КОМПЕНСАЦИЯ
от три и към Горна Аисина 
от два километра. Тук ще 
се акумулират водите на три 
реки: божичка и любатска.

Любатската река ще се хва 
ща на средата между Горна 
и Долна Любата. Оттук тя 
ще тече по седемкилометров 
канал, а в продължение ще 
се построи тунел на дължи 
на от 6 километра. Той ще 
извежда водата в язовира 
недалеч от горнолисинската 
черква.

В язовира ще се акумули 
рат 9.400.000 кубически метра 
вода. Общо годишно оттук 
ще се взимат 80 милиона ку 
бически метра вода. 30% от 
това количество вода ще 
акумулира любатската река.

Ако се постигне споразу
мение с общината изгражда 
пето ще започне още тази 
есен. Обекът ще струва 240 
милиона динара и трябва да 
бъде пуснат в действие след 
три години.

Вече една година продъл
жават преговорите между 
ръководството на водоцен- 
тралата „Власина” и общест 
вено-политическите организа 
ции на Босилеградската об 
щина за изграждането на яз 
овира в Горна Аисина. Ка
сае се за уточняване на обез 
щетяването, което трябва да 
получи комуната, за водите.

с н л т * шродмост а сфг югос .чивия -

I заседание на Общинската конференция 

н* ССРН в Бабушница

Станимир Илич — 

Н. Велкович 

С. Милованович

председател, 

подпредседател, а
Както е известно още в 

проекта на власинската хид 
росистема бе планирана вто 
ра фаза на изграждане с язо 
вир в Горна Аисина. За по 
следните дведесет ' години 
проектът за тоя обект три 
пъти бе коригиран и допъл
ван.секретар

Бентът на язовира ще бъде 
поставен на двеста метра по 
течението на лисинека река 
в местността „Две реки”. Ви 
сочината му ще е към 40 ме 
тра. Язовирът ще се прости 
ра към Божица на дължина

В Бане Павлович: „Организацията на ССРН в Бабушнишко е имала 
богата политическа дейност през тая година”.

В Приета програма за работа на общинската конференция на ССРН 
за 1971/72 година.

В Земеделското производство на преден план
Схр. 4

В присъствието на 55 делегати, гости 
и преставители на обществено-политиче
ските организации на 16 юли т.г.- в Ба
бушница се проведе. Първо заседание 
на Общинската конференция на ССРН 
на която бе избран нов изпълнителен 
отбор на конференцията, делегати за 
Междуобщинската конференция на 
ССРН в Ниш и контролен отбор. За 
председател на конференцията бе из
бран СТАНИМИР ИЛИЧ, за подпресе- 
дател НИКОДИЕ ВЕЛКОВИЧ и секре
тар СТОЯН МИЛОВАНОВИЧ.

На конференцията присъствува БА
НЕ ПАВЛОВИЧ, член на междуобщин
ската конференция на ССРН в Ниш.

Първата конференция гласува пра
вилник за вътрешния ред на общинска
та конференция и прие един от най-важ
ните документи на организацията — 
Програма за работата през 1971/72 го
дина.

Димитровград

Съвещание със секрета
рите на партийните 

организации(Обширно за конференцията 
на 6 страница)

На 16 юли Общинският ко 
митет и членовете на поли
тическия актив проведоха съ 
вещание със секретарите на 
партийните органиазции от 
града н селата.

По-добре от лави
*

ОЧАКВАТ ''Д-> /
■■ ... ■ ч . ....

/ ‘ '. Съвещанието разгледа зак 
люпенията, на XIV заседание 
на. ЦК на СКС и взе реше
ния за тяхното провеждане в 
дело.

СЕ III>

ЦЕНТНЕРА
ДОБИВИ

20
В. г.

ОТ
ЗАЩО БОЖИЦА И 

ТОПЛИ ДОЛ НЕ СА 

В Б0СИЛЕГРА- 
ДСКА ОБЩИНА?

Схр. 3

България ще предприеме всички 
мерки в бъдеще да няма наруше
ния на въздушното пространство 

на СФРЮ

1ха ПШЕНИЦА
Тази година на територия 

та на Димитровградско е за 
сета пшеница на 3161 ха. От 

под високодобивни сор 
- засети 1229 

989 ха в инди- 
само

това
тове пшеница са
ха, от които 
видуалния сектор, а 
240 в кооперативния. Бъпре- 

значителните вложения в 
кооперативния сектор се оча 
кват сравнително низки до
биви — 20 центнера от 1 ха. 
В индивидуалния сектор се 

засетите с висо

ки
сравнително застарял маши
нен парк, организационни 
слабости, ремонт на машини 
те в навечерието на на пол
ските работи, липса на ре
зервни части, натиск на про 
изводителите за спешно за
вършване на полските рабо-

стопаиство при Общинската 
скупщина Йордан Маринков 
добивите са значително по- 
високи от миналогодишните, 
обаче все пак няма да бъдат 
осъществени ония приноси.

статис-

очакват от 
кодобивни сортове пшеница 
площи около 24 центнера на 
1 ха.

Но въпреки всичко се оча 
по-големи средни 

20 центнера в 
миналата годи-

които предвиждаше
По-точно статисти- 

че от ви
ти.тиката.

Димитровградско разпола- 
4 комбайна, 2 машиниката предвиждаше, 

сокородните сортове пшени 
получат 23,2 центне 
домашните 15 цен- 

Съветът е на мнение, 
постигнат не пове- 

от високо

кват много 
добивни - 
сравнение с 
на когато получихме средно 
12 центнера на 1 ха. Изразе
но в цифри тази година ще 
получим 18 966 центнера по
вече пшеница или 1.896.600 
килограма повече.

В индивидуалния сектор та 
наи-

големи за последните пет го 
Дини, докато в кооператив
ния сектор само 1965 и 1969 
година сме получили по 30 
центнера от 1 ха.

Според мнението на инс
пектора по селско и горско

га с
за жътва, 11 вършачки с дре 
бна слама и една частна ма 
шина за жътва.

це ще се 
а от

Представителят на Държа 
вния секретарият на външ
ните работи Ана Ковачевич 
във връзка с това заяви:

„Правителството 
България чрез своя посланик 
в Белград отговори на югос
лавския протест и изрази го 
товност да предприеме съот
ветни мерки в бъдеще да не 
се повтарят подобни случаи 
— гласеше отговорът.

На прес-конференцията в 
Държавния секретариат на 
външните работи, между дру 
гото бе поставен и въпрос 
за отговора на българското 
правителство по повод юго
славския протест за нетодав 

нарушаването на 
югославското въдушно прос
транство от страна на бъл
гарски военни самолети.

ра.
Тази година на лице е го

лемият интерес на произво
дителите за използването на 
комбайни ,което е резултат 
на сравнително низките це
ни _ 500 и 600 динара за 
1 ха. Обаче четирите комбай 
на едва ли ще могат да за
доволят всички желающи да 
работят с комбайни.

тнера 
че ще се 
че от 20 центнера 
добивните сортове.

НРна

згодишните добиви са
ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА 
ЖЪТВА И ВЪРШИТБА. нашното

област на лице саВ тази
миналогодишните проблеми: 
недостатъчен брой машини,

Д. Йотов



СъюЗСЪЮЗНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯРЕЗОЛЮЦИЯ НА_______
ЗА НАРОДНА ОТБРАНАниксънМАО СИГУРНОСТТА НА САМОУПРАВИТЕЛНОТО 

ОБЩЕСТВО ВСЕ ПОВЕЧЕ ПОЧИВА ВЪРХУ 

МАСОВАТА ДЕЙНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ

Промените са такива, че де от полза или във вреда, 
хората се страхуват от изне От тази гледна точка всяка 
надн на международната сцс сближение на която и да е 
на Опитът ги учи, че такива страна с една от супер-сили 
изненади най-често са непри те автоматически предизви 
ятни че става дума за няка- ква неблагоприятна реакция 
къс спор, инцидент, въоръ- на другата супер-сила, макар 
жен конфликт. Изненадата, че на думи те това отричат 
която им подготви презнден изказвайки се за наи-широко 
тът Никсън със съобщение- сътрудничество на всички 
то че преди май по покана страни със всички страни, 
на Чу Ен Лай ще посети Пе- Особено когато се касае до 
син — спада между ония ред страна каквото е Китаи, със 
ки събития, които изведнаж своята огромна територия и 
предизвикват прилив от оп- население, ще бъде твърде 
тимизъм и подобряват меж- трудно да се победят съмне 
дународния климат. ннята в Съветския съюз, че

Първите реакции се дви- нормализирането на отноше 
жат от еуфория, при мнози нията между Пекин и Вашиц 
на американски политици, гтон не е в ущърб на негови 
например, до шок при пред те интереси, 
ставителя на Чанг Кай Шеко 
вия режим на Тайван. Мно
го реакции все още липсват, символизира излизането 
Много е рано да се дава ура Китай от изолация в която 
вновесена преценка на този бе накарана; без оглед на 
ход. Тепърва предстои при- това, че в нея остана по свое 
лнв от коментари и анали- желание по-дълго отколкото 
зи. Под лупа ще бъдат поста трябваше. При това охрабр 
вени мотивите на САЩ, т.е. ява изявлението на Чу Ен 
нр. Ричард Никсън, на Ки- дай, че неговата страна и ко 
тай, ще се настоява да се 
стигне до данни за това как

то на обществено-политичес 
ката система, която ще почи 
ва върху доверието на иаро 
да, трудещия се и гражда
нина и ще допреиася за него 
вото всестранно афирмира-

влияиието на всички мирол 
силивъоръжена

нашата стра- юбиви и прогресивни 
в света.

При условията на по-иата 
тъшното развитие на самоу- 
правителиите отношения и 
укрепване на самоуправител 
пата позиция на трудовия чо 
век, трудовите организации, 
републиките и покрайниии- 

се казва в Резолюция 
та и всенародната отбрана 
представлява единствен мо
дел па отбрана, който се отъ 
ждествява с целокупното об 
щество и черпае сили от не 
го. Самоуправител пият суве 
ренигет на социалистически 
те републики и покрайнини 
представлява основата за по 
нататъшното укрепване на 
всенародната отбрана върху 
самоуправителни основи.

Готовността и способност 
та на нашите народи за от 
брана ще укрепва в 
степен, в която ще се разви 
ват самоуправителните об
ществени отношения. Затова 
организациите на Социалис
тическия съюз трябва да се 
ангажират за оживотворя- 
ване на конституционните 
промени, за изграждане-

Евентуалиата 
агресия срещу 
на ще представлява контра- 
револпоционен акт и ще има 
за цел унищожаване на на
шата самоуправителна поли 
тическа система, разбиване 
на равноправните отноше
ния между народите и народ 
постите, републиките и по
крайнините — се казва в ре 
золиоцията за ролята и зада
лите на Социалистическия

не.
Особено значение в отбра 

има дейнтелните подготовки 
ностга на организациите

младежта и Съюза 
Затова по-ре-

на
Съюза на 
на студентите, 
шигелио трябва да се разре 
шават проблемите, които те 
зи организации не могат да 
решат сами. Голяма част от 
студентската, работническа
та, селската и женската мла 
деж досега не е достатъчно 
обхваната с организирани 
подготовки, а 
брой млади не са запознати 
със задълженията си в отбра 
пата. След като се подчерта 
ва ролята на жените във все 
народната отбрана, на 
трябва да се отдели особена 
грижа, в Резолюцията се по 
сочва важността на другите 
обществено-политически орга 
низации специализирани ор 
ганизации дружества, на гра
жданите във 
отбрана.

те

съюз в изграждането на си
стемата на всенародна от
брана и обществена самоза 
щита.

В Резолюцията, приета и 
на последното заседание на 
Съюзната конференция на 
ССРШО се подчертава, че 
защитата на суверенитета, 
социалистическо развитие, 
изграждането и укрепването 
на нашата отбранителна сис 
тема — за нас има иай-гол- 
ямо значение. С това спира 
ме всички намерения, насо
чени срещу нашата страна 
на всеки потенциален .агре
сор и укрепваме независимо 
стта си и интегритета. Съще 
временно допринасяме за 
подобряване на позициите и

Посещението на Никсън
на

значителен

гато отново с цялата си те
жест стъпи на сцената няма коятооназие уточнено посещението, при 

което не е сигурно, че исти намерение да постъпва като 
ната за всичко ще излезе та 
ка бързо на видело.

Без оглед на всичко това, 
на оскъдните информации, *Че се държи като равна ме- 
човек не може да не се съ- жду равни, 
гласи с генералния секретар 
на ООН у Таи, че посеще
нието на Никсън в Пекин е 
преломно събитие в между
народните отношения, че от 
крива нова страница в ис
торията на тези отношения.
То имплицира редица неща, 
начина я от нормализирането 
на отношенията между две
те страни, до перспектива
та за свършване на войната 
в Индокитай, заемане на мя 
сто в ООН и Съвета за си- гане Съюзния

супер-сила, да търси за себе 
си особени права и роля, че

всенародната
„Економска политика”

СТОПАНСТВОТО до 

1975 ГОДИНА
НА »СЛАВЧЕ« -СРЕЩАТА
ТЪРГОВИЯ

След неколкократно отла- чи, предвижда се изменение 
на стопанската структура с 
цел да се премахнат диспро 
порциите в развитието на ня 
кои части от стопанството. 
В общото стопанство учас
тието но промишленото про 
изводство от 36,3 през 1970 
година трябва да порасне на 
37,6 процента. Търговията и 
гостилничачрството трябва 
дг пораснат от 19,3 на 20,4 
процента. Също така ще бъ
де увеличечно и

институт за
гурност от страна на Китай стопанско планиране завр- 
ската народна република и ши проектоплана на разви- 
изхвърляне на Чанговите тие на страната от 1971 до 
представители, които може- 1975 година. Тъй като този 
хг. да ги узирпират повече от 
20 години благодарение на 
подкрепата на САЩ ,което 
сигурно ще издигне ролята нията за основните му пос- 
и значението на ОН. Очер
тава се нова констелация на 
силите на световната арена, 
откриват се
ности за стопанско, култур- зи година, 
но и други видове сътрудни 
чеството при участието на 
най-многочислената нация в 
света. Най-сетне, и разбира 
се, най-важно, е че растат 
шансовете за мир.

Един от първите въпроси, 
които се задават след вести низационен метод на работа.

При това се изхожда от това

значетелен документ е доста 
вен на народните представи 
тели, очаква се, че разисква

тавки ще започнат веднага 
за да могат да се направят 
всичките подготовки за об

нови възмож- народнването му до края та участието 
съобще- 

йството. До
на строителството 
нията е занаятчи: 
намаление ще дойде при зе-

Проекто-плана предвижда 
обществения продукт годиш 
но да расте с 7°/о с развива
не и все по-широко прила
гане на технологическата ре 
волюция и съвременен орга-

меделието и 
панство. В промишлеността 
по-бързо ще се развива су
ровинната база от финални
те промишлени отрасли.

горското сто

те от САЩ и Пекин е какво 
ще бъде реагирането на Съ- някои стопански отрасли да 
ветския съюз. В този свят на се включват в световното раз' 
съмнения и недоверия вели деление на труда върху ос
ните сили грижливо следят новите на реформата, 
всеки ход на противополож
ната страна и го преценяват, 
преди всичко, според 
колко той действително 
потенциално може да им бъ

По-ефикасно развитие ще 
се обезпечи преди всичко 
чрез реконструкция и модер 
низация на съществуващата 
промишленост. За тази цел 
ще се ангажират 68 процен
та от бруто капиталовложе
нията. Другите средства ще 
се използват за изграждане 
на нови фабрики.

Развитието на стопанство 
то ще даде възможност зае
мането на нова работна ръ
ка годишно да расте с 2,5 до 
3 процента. Такъв ръст е не 
обходим защото в противен 
случай ще се създаде неже
лателен климат в активира
не на населението. А запла
нувания ръст на заетостта 
обезпечава ангажирането на 
текущото увеличение на на
селението и на целокупната 
образована работна снага.

Според плана жизненото 
равнище ще расте с 6 до 7 
процента годишно, а реални 
те заплати с 4 до 5 на сто, го 
дишно по един зает.

Дали планерите добре са 
направили плана това ще ка 
жат народните представите
ли в скоро време.

Анализите показват че при 
неблагоприятни световни и 
домашни условия обществе
ният продукт не смее да рас 
те с по-малко от 5,5 процен
та. Противоположно, но това 
ще доведе до трудности в 
развитието на обществото.
Производителността но това 

да в общественото стопанст
во трябва да расте с 4 до 5 
процента годишно за да бъ
дат осъществени задачите 
за увеличение на обществе
ни задачи за увеличение на 
обществения продукт. Ако 
това се постигне нашата ст
рана ще може да върви в 
крак с икономически по-си 
лните страни в Европа.

С плана се предвижда об
ществения продукт в Косо
во и другите изостанали кра 
ища да расте с 25 процента 
по-бързо от средния ръст в 
цялата страна.

това
или

Традиционната среща на югославско-българската 
граница на „Славче”, недалеч от Босилеград, която 
проведе на 18 юли тоя път имаше много повече посетите-

югославски.
Очакването, че ще 

потребление, както и

БРАТСТВО 
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В ОФР 

ЮГОСЛАВИЯ
Иалхза всеки петък 

Урежда редакционна колегия 
Директор,

главен > отжорсн редактор 
АСЕН ЛАЗАРОВ

се

има търговия на стоки за широко
за големия брой посетител™'българскГстранГо^!
пана на смесената комисия такава организирана продажба нямаме. Но затова българските гоажланн 
използваха близостта на Босилеград и магазин
те, с покупките си направиха гоХям оборот Магазини- 

При такова положение имаше спекули и черна бор- 
Гргани5е на "Реследването, без оглед на своята уно- 

ритост не бяха в състояние да заловят всички такива ко
ито ползваха изгодния момент.

Срещата отпочна след официалния церемониал в 6 
часа сутрин. От 9 до 12 часа на пространната естрада се 

участниците в културно-забавната прщрама 
— самодейният колектив „Абрашевич” от Лесковац юос 
--А““- ансамбъл „а народни пееш, „ ташщ со^й 
ски професионални колективи и пр. Отделно внимание 
привлекоха танцовите изпълнения и от двете страни!

В. В.

Издава „Братство* — Наш 
От. Пдуво] 72, телефон 

25-444 а 25-480.
Годишен абонамент 15 а по-

^угодапеи 7# н. дшхара
Тис. смели 825-3-78 Служба

друштнеао книговодство
Нар. б Нвп

П«и*и*| .В}ж КараджавГ
| За да могат да бъдат ос- 
I ъществени всичкчи тия зада
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ВЪПРОСИ На 30 юли

Защо Божица и Топли дол 

в Босилеградсната община?
Първо заседание на съюза 

на синдикатите в Бабушницане са
На 14 *оли т.г. се състоя 

14 заседание на Общинския 
синдикален съвет в Бабуш
ница на което бе разгледан 
доклада за резултатите от 
консултативните събрания 
за изтъкване на кандидати 
за председател и секретар 
на Конференцията на Съюза 
на синдикатите в общината.

Синдикалния съвет взе ре 
шение да се предложи за 
председател отново ЙОСИФ 
АЛЕКСАНДРОВ, а за секре
тар представител от фабри
ката „Лужница”.

Констатира се че на кон 
султативните събрания Йо
сиф Александров бил изтък

нат в 19 организации от об
що 23 предложения. За секре 
тар били посочени 8 души. 
През това време са проведе 
ни заседания във всички ор 
ганизации с участие на бол 
шинство от членовете. Само 
в пет организации не са про 
Бедени консулативни заседа 
ния.

Първо заседание на Кон
ференцията на Съюза на син 
дикатите ще се проведе 
30 юли т.г. на което ще бъде. 
приета акцйонна програма и 
избрани председател и 
кретар на конференцията.

Неотдавна на 
общинския съ
бор в Босиле
град в разиск 
ванията още 
веднаж се по
стави въпроса: 
защо Божица 
и Топли дол 
не са в Боси- 
леградеката об 
хцина?

Тоя въпрос не е нов. Той 
се постави още при реорга
низирането на общините, 
през време на бившата лес- 
ковашка околия, когато се 
премихна власинската общи 
на. На мнозина тогава не бе 
ше естествено тия две села, 
които икономически, и гео- 
графически и етнически гра
витират към Босилеград, да 
се присъединят към сурдули- 
щка а не към босилеградска- 
та община. Но, както и да е 
тогава бе взето решение ко
ето и днес е под голяма въп 
росите ли а. Защо тази въпро 
ентелна отново се поставя?

Причини има много. Пър
вите, най-естествените, каза
хме по-напред. Но ето още 
някои. Голямо число на то- 
плодолските деца основно 
училище учат в Горна Лиси- 
на, което ще рече в босиле- 
градската община. Не малко 
са деца от Божица, които 
гимназия учат в Босилеград.
Снабдяване на въпросните 
села с промишлени и други на. Изграждането на пътя е

на

се-

Б. Ннк.

Грижи за работниците

Големи облаги за почивка 

на работниците от бабу 

шнишните предприятия

стоки в голяма част върши 
търговията от

най-добър пример. Ако за не 
го се търсят средства, търси 
ги Босилеград, а изразходват 
се на сурдулишка територия. 
Ако пътя не се строи както 
трябва, намесва се босиле- 
градската община, въпреки 
че това става на територия
та на сурдулишка община. 
Ако транспорта не е добър, 
виновно е предприятието от 
Босилеград. Ако снабдяване
то не върви пак също.

Всичко това говори, 
в предстоящите месеци нае
сен, когато с конституциони- 
те промени в нашата репуб
лика ще се усъвършенствува 
и комуналната система и ор 
ганизацията на общините би 
трябвало, сериозно, обектив 
но, без местнически и лич
ни сметки, да се изправи ед 
на грешка на бивша лескова 
шка околия и Божица и То
пли дол да се присъединят 
ком босилеградската общи-

Босилеград. 
През зимата и тия села са в
същото положение както и 
цялата, босилеградска общи
на, така че грижата за тях
ната вързка с вътрешността 
не е грижа на сурдулишка- 
та, а на босилеградската об
щина. За изграждане на пъ
тя, който свързва тия села 
със Сурдулица, по всичко 
чи, че Сурдулица счита, че 
този път 
грижа а не и тяхна, въпреки 
че една трета от него е на 
триторията на Сурдулшцка 
община.

Въпроса, който се постави 
на събора в Босилеград е мо 
тивиран с желанието тези 
села, а с това и босилеград- 
ската община като цяло, да 
имат възможност някои жиз 
нени въпроси да разрешават 
по-ефикасно защото някога

ли-

е босилеградска че * И ТАЯ ГОДИНА НАЙ-МНОГО РАБОТНИЦИ ЩЕ ЛЕ
ТУВАТ В ЗВОНСКА БАНЯ

Според фонда, който е фор 
миран на 7 октомври тзг. Съ
юза на синдикатите разпола
га с постоянно обезпечени 
парични средства от членс
ките вноски 5°/о, от помощ 
на трудовите колективи, суб 
сидии от осигуровките идр.

Работниците участвуват са 
мо с 25°/о от нужните разхо 
ди за почивката. Така напри 
мер ако дневния пансион е 
40 дин. 20 динара дава син 
диката, 10 динара предприя
тието и 10 динара работни
ка. Това значи за 15 дневна 
почивка един работник ще 
даде само 150 динара.

И тая година се предвижда 
най-голямо число да ползват 
почивката си в ЗвонсКа ба
ня, където дневния пансион 
е 37 динара. Някои от работ 
ниците предвид на здравос 
ловното им състояние аце по 
лзват почивката си във Вър- 
нячка баня, Соко баня и 
други летовища.

Съюза на синдикатите от 
Бабушница реши и тая го
дина да даде възможност на 
работниците, особено на о- 
ния с по-низки лични дохо 
ди, да летуват в нашите из
вестни летовища. Миналата 
година с такава помощ се 
ползваха само 47 работници, 
докато тая година числото 
на работниците, които ще по 
лзват парична помощ ще бъ 
де няколко пъти по голямо.

на това пречи незаинтересо
ваността на съседната общи на.

А. А.

МЕЖДУ0БЩИНСК0 СЪТРУДНИЧЕСТВО
особено в стопанското разви 
тие на отделни райони. Об
щоприето е мнение е, че за 
една районна общност фун
даментален въпрос за сътру 
дничество е план за разви
тие на района, изпълнители
те на който не могат да бъ
дат само общините, но пре 
ди всичко силните трудови 
организации и групации на 
отделни райони като големи 
системи. Затова се и предла-

* Качествено нова форма на интеграция га в рамките на междуобщин 
ското сътрудничество да се 
създадът регионални плано
ви центри.

Досегашният опит говори, 
че дългосрочно планиране на 
развитието на отделни об
щини трябва да почива вър
ху здрави регионални дълго 
срочни планове. Разбира се, 
тези планове трябва да се 
приемат по демократичен са 
моуправителен път.

както и географическото по 
ложение на общините.

Друг проблем за междуоб 
щинското 
произлиза от факта, че на 
това сътрудничества решава 
що влияние имат отделни ли 
ца или групи — (това най- 
често са обществено-полити
чески работници в общини
те) — преди всичко със сво
ите становища и разбира
ния на това сътрудничество. 
Забелязва се че върху това съ 
трудничество оказват влия
ние и някои общински скуп- 
(щини с намесването си и ко 
гато трябва и когато ни тря 
бва при разработване на сът 
рудничеството между трудо 
вите организации от различ
ни общини.

Всичко това отрицателно 
се отразява особено в сътру 
дничеството в областта на 

социалната

Колкото и да се говори за 
значението и необходимост
та на между общинското сът 
рудничество — май, че не е 
още всичко ясно когато ста
ва дума за този вид интегра 
ция на' общностите в самоу- 
правителната база. Според 
Конституцията, междуобщин 
екото сътрудничество пред- 
ставява свободно обединява
не на средствата, предназна 
че ни за разрешаване на оп
ределени проблеми и задо- 

на нужди от общ 
интерес за две или повече 
общини.

На практика, обаче, тези 
принципи различно се тълку 

па и прилагат. В някои 
общини, например, ударение 
то на това сътрудничество 
ее слага върху несъществе
ни и периферни дейности, 
което нанася вреда на меж-

сътрудничество

Б. Ник.

ват

дуобщинското сътрудничест- 
Това сътрудничество най

често се „съпва" от нераз
решени финансови пробле
ми, след това от местничест 
ва както и от съпротивата 

в об

образованието, 
защита, здравеопазването и 
в подобни дейности. Затова 
се налага междуобщинското

во.

сътрудничество да произхож 
от обществени самоупра- 

без адмй-
дана.някои ръководители 

кцините (което обикновено 
„субективен фак-

вителни договори
нистративна намеса.

Междуобщинското сътруд- 
съдържание

се нарича 
тор"). Към това значително 
допринасят и неадекватните 
законнопредписания 
републикански и съюзни

ничество свое 
трябва да намери както в 
споменатите отрасли,

и така
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В Г. ЛИСИНА ПРОДЪЛЖАВАТПРЕГОВОРИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЯЗОВИРА

ВЛАСИНА“ ПРЕДЛОЖИ КОМПЕНСАЦИЯВЕЦ п
спънка в договоритеглавнарц Количеството на водата

ход втория иск би бил след 
изграждането на язовира е- 
дии процент от прихода, кои 
то той ще създава постоянно 
да се дава на босилеградска 
та община за да се осъщест 
ви цялостна компенсация. 
Този въпрос, който в подо* 
бни случаи се изтъква и на 

места, би трябвало да 
на републи-

че ако въпросътЯсно е,ще участвуваме с един ми/лт г ртрЛ ласие е: кое количество во' тя
Това са основни и пай-важ да за да не се Доведе> в1 безис- ^Също* така сме съгласни 

технически данни отнас _ прТдъ^жи Потич обезще-
ящи се до язовира, които по ' комуналните тяваието на площите, които
лучихме от Бора Поповия, щарста селУа КОито ще се намерят под водите на
завеждащ техническия отдел нужди иа ония , яз0„ира да бъде проведено
при водоцентралите. ™лзва тези в°Л според пазарната стойност,

задугкриване нгГмината в До която ще установи община- 
лна Лисина, за чиито цели та. 
са също необходими големи 
количества вода.

с водата не се реши както 
трябва ще бъде угрозена 

на 30% от на- 
комуната. В та-

ни егзистенцията 
селението в

случай най-плодородни* 
останат без на

къв
те площи ще
появане. При такова положе 
ние кадастарския доход в 
селата Горна и Долна Лиоба-
та, Горна и Долна Лисина,. дно и НУЖН0 Е ДА 
Босилеград, Райчиловци, Ра- ддддт СРЕДСТВА ЗА 

Млекоминци, Риба ^ ДАЛЕКОПРОВОД

други 
бъде озаконен 
канско равнище.

ЯЗОВИРЪТ ИМА голямо 
ЗНАЧЕНИЕ ЗА ВЕЦ „ВЛА
СИНА” Накрая Потич изтъкна, че 

ще бъдат задоволени и дру
ги оправдани и реални изи
сквания.

някоиРазногласията по 
въпроси бяха повод за раз
говор с
В случая потърсихме отго
вор от Петър Потич, дирек
тор на водоцентралата „Вла _ Слсл изглаждането на
^д^Та^щГкаЬ язовира във Хки момент Какви са ИСКОВете за обоз 
скупщина и Стоичко Анге- ще пускаме достатъчно коли щетяваие слсд взимането на 
лов, секретар на ОК на СК в чество вода за нуждите на водата бе въпрос, с които се 
Босилеград.

На директора Потич поста 
вихме няколко въпроса за 
да осведомим читателите ка 
кво предприятието „Власи
на” предлага като компенса 
ция за водите, които взима 
за нуждите иа водоцентра
лите "—. Власина.

— Власинското езеро зая
ви Потич е най-голяма изкус 
твена водна акумулация в 
Сърбия, а водоцентралите му 
имат огромно значение за 
републиканската електроси- 
стема.

При такава обстановка 
язовирът в Г. Лисина има от 
делно значение, икономичес 
ко оправдание и техническо 
решение. Именно, с него, до 
значителна степен ще се по 
виши сигурността на елек- 
тросистемата в Сърбия. С из 
граждането му ще се полу
чат още 70 мегавата ток при 
сегашните 50, които произ
веждат водоцентралите.

Именно затова попитахме 
директора какво водоцеитра 
лата „Власина” предлага по нужио Е ох 15 МАЙ ДО 
тоя въпрос. 15 СЕПТЕМВРИ ВОДАТА ДА

НЕ СЕ НАМАЛЯВА

най-компетеитните. дичевци 
рци и др. ще бъде минима
лен. По въпроса , за комиенса- 

областта на електри 
нашите събесед- 

— Не
събесе Цията вПо-иататък нашите 

дници изтъкнаха, че в кон-
фикацията
ници казаха следното: 
сме доволни от предложени 

водоцентралата „Власи- 
само 500.000ето

на" да осигури 
динара за изграждане на да 
лекопровод. В случая търси- 
ме 2 милиона динара, с кои
то средства могат да се пос
троят далекопроводи до Аю 
бата и Тлъмино на дължина 
от 50 километра. Оттук елек 
трификацията на селищата 
ще продължим със собстве
ни средства и сили.

м 5
П О. 
§м= 
За
Й се
<3<ч

8?
По-специален иск имаме и 

по въпроса за пътя от Босиле 
град до Власина — изтъкна 
ха събеседниците ни. При из 
граждането на язовира път
ят ще бъде много унищожен, 
защото по него ще се превоз 
ва съвкупния материал за 
тоя обект. С оглед, че пъ^

земеделието, животновъдство обърнахме към Стоичков и кретните условия водата е е от републиканско значе-
то комуналните дейности, Ангелов. Ценно богатство и необходи- ние, а и язовщи има такова
промишлеността и рударст- мост и за много други цели. значение, ои било съвсем ес
вото на босилеградската об- - На цялото население в Една от тях е минното дело, тествено за него да се задел
шина. През летните месеци комуната. са известни много а не по-малко и комуналните ят по-големн средства. Име- 
в коритата на реките ще детайли във връзка с изгра потреби. Ето защо, според нно той тряова да се модер- 
има толкова вода, колкото и ждането на язовира — каза тях, изцяло и най-детайлно низира, разшири и качестве 
сега. В случай че някое лято ха те. Тоя въпрос повече пъ- трябва да се установят нуж
е особено сушно ще пуска- ти е бил на дневен ред на ” необходимото за тях е г язовира 224 мили-
ме и от акумулираната в 0С разглеждан е и от оста- Аите и неоох°Аимото за тях оиа би било съвсем оправда
язовира вода. Разбира се, то ’ ^ обшествено-политиче- количество в°Аа- емо за пъта Аа се заделят по
ва ще бъде уточнено със съв налите обществено-поли.тиче- конкретния случай — не Аесет милиона,
мегтния логовоп с обшина- ски организации, а напосле- а конкретния случаи местния договор с община ^ ^ ^ ^ разро казаха нашите събеседници,

вори и на общинския събор. в периода от 15 май до 15
Разрешение за изгражда

нето на тоя обект още не е 
дадено. Такова решение ще 
може д авземе Общинската

&Ч ся
I

Нашият втор въпрос беше: 
имайки предвид значението 
на язовира, но и голямата 
нужда от водата за босиле- 
градското стопанство дали 
има възможност тоя обект 
да се построи по течение на 
реката, например при село 
Рибици. По такъв начин аце 
има по-големо количество

Това са главно най-важни 
те изисквания и предложе- 

в ния по които все още се вод

та.

септември всяка година 
реките трябва да има също ят разговори. Преди някол- 

и ко дни се водиха разговори 
л в Сурдулица и те показват 

че има възможност да се на 
мерят приемливи за двете 
страни решения.

вода, а същевременно изця
ло ще служи, както и сега, 
на босилеградското стопанст

ВЕЦ „ВЛАСИНА” ПРЕДЛА
ГА СРЕДСТВА ЗА 21. КМ. 
ДАЛЕКОПРОВОД количество вода, както 

обикновено. Това би било 
приемливо за населението.

С оглед на трайното нама
ление на кадастарския до-

во.
На въпроса какво може да скупщина щом като се пости 

гне съгласие по всички спор
— Няма никакво икономи 

ческо оправдание за постро
яване иа язовир под Босиле 
град — отговори Потич. В 
такъв случай водата трябва 
да се повдига на височина 
от 500 метра, за да се получи 
необходимия наклон от 850 
метра. От язовира в Г. Лиси 
на водата ще се изкачва с 

' помпи на височина от 350 
метра и пак се получава на 
клон от 850 метра. При тако 
ра положение получения ефе 
кт няма да оправдава вложе 
ните за изграждането на обе 
кта средства.

— Дали тогава не е по-из
годно вместо водата да се 
връща назад да се построи 
водоцентрала — беше наши
ят втори въпрос.

се очаква като компенсация 
за водата, например за елек
трификацията на селищата 
в Босилеградско Потич зая
ви следното:

В. В.ни въпроси.

*
* *— В изграждането на да

лекопровода ще участвуваме __
с около 500.000 динара. Това С цел най-обстоино да ос- нното дело, промишлеността 3. ВЕЦ ,3ласина” изцяло 
ще е достатъчно за 21 кило- ведомим нашите читатели по и комуналните дейности. ще финансира изграждане- 
метар далекопровод. Далеко въпроса за язовира в Горна „ то на далекопровода (ориен-
проводът, който ще бъде по- Лисина като допълнение пу 2. ВЕЦ „Власина е съгла- тационна дължина около 21
строен за помпане на вода бликуваме и бележките от сно пътя при акомулацията км> а ориентационна цена
от язовира ще може да се разговорите между предста „Лисина да не се премества 2,5-з
продължи до мината в Д. Ли вители на ВЕЦ „Власина”, по лявата страна,^ както
сина, а и за електрифицира- Нй Босилеградска и Сурду- предвидено в идейния про-
не на околните селища. лишка общини, които се про ©кт, но да е построи по дес-

ведоха на 9 йли в управление ния бряг на река Божица, ка 
Потич изтъкна, че мощно- то на ВЕЦ „Власина”. кто това изисква Общинска-

стта на сегашния далекопро та скупщина в Босилеград,
вод в Босилеград е използва 
на само с 10%. Според него 
той може изцяло да задово
ли нуждите за електрифика 
ция на цялата комуна.

милиона стари данара 
® за 1 километър).

Тези средства ВЕЦ „Власи 
на” ще внесе във Фонда за 
електрификация на ОС Бо
силеград.

4. ОС Босилеград ще даде
ВЕЦ „Власина” е съгласна съвласие на ВЕЦ „Власина".

5. Всички горепосочени въ
проси ще бъдат уредени с до
говор в срок от 15 дена след 
разговорите.

Тая служебна бележка са 
подписали директорът на 
ВЕЦ „Власина” Петар По
тич, председателят на ОС Бо 
силеград Влада Стоичков, 
секретарят на ОК на СКС 
Стоичко Ангелов и предста
вители на ОС Сурдулица 
Йован Петрович и С. Стои- 
менович.

В бележката се казва:
„Разговорите се отнасяха 

до въпроса за даване на съ
гласие за изграждане 
вира „Лисина” на устието на 
Божичка и Лисинска река по 
който бе постигнато следно
то съгласие:

нужните средства за изграж 
дане на споменатата корек
ция на пътя с варианта „мо 
ст на устието” и с крак към 
с. Лисина да бъдат употребе 
ни и за изграждане на пътя 
през с. Лисина, без мост на 
устието.

— Такава идея имаше още 
при изработването на прое
кта. Техническите изчисле

на язо

ния показват, че реализира
нето на тази проект би било шият събеседник каза след- 
много по-скъпо, а осъществе 
ният ефект двойно по-малък.

За останалите искове на-

ното:
— Съгласни сме пътя за Г.

ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ ЩЕ Лисина да минава от дясно, граждането на язовира „Ли- 
ИМА ДОСТАТЪЧНО ВОДА а не и от ляво, както и око- сина” по всяко време ще пу

ловръстно да свързва центъ- ска досататъчни количества 
Главният въпрос, по който ра на Г. Лисина. За финанси вода за нуждите на земедел 

до сега не е постигнато съг рането на втория крак на пъ- ието, животновъдството, ми стари динара.

1. ВЕЦ „Власина” след из
В такъв случай освен тези 

средства ВЕЦ „Власина” ще 
обезпечи още 100 милиона
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Какво
програма на кожаря „Братство?,,

предвижда санационната Заседание иа ОС в Димитровград

ПРИЕТА САНАЦИОННАТА ПРОГРАМА 

НА „БРАТСТВО“Понриване на загубите 

в срок от пет години Завчера в Димитровград 
се проведе XXI редовно съв 
местно заседание на Общин
ската скупщина на което бе 
разгледана информация за 
състоянието на есенните по 
севи и подготовките за жът 
ва и вършитба. Изненадва, 
че толкова късно се разгле
жда този важен въпрос и то 
момент когато вече жътвата 
и вършитбата са в пълен раз 
гар. Не е ясен смисълът то
гава на информацията за под 
готовките за жътва и вър
шитба. Преценява се, че сред 
ните добиви от пшеница ще 
възлизат на около 20 цент- 
нера от хектар. Характерно

е и твърде показателно, че 
добивите в индивидуалния 
сектор са по-високи откол- 
кото в обществения.

Отборниците за четвърти 
път от началото на годината 
разглеждаха състоянието в 
кожара „Братство”. Най-сет
не бе приета подготвената 
санационна програма на 
„Братство” според която за
губите от 227.163 динара ще 
бъдат покрити в срок от пет 
години. Новото ръководство 
на кожарата изразява опти
мизъм по отношение на по
нататъшните перспективи на 
предприятието, имайки пред

вид, преди всичко, резулта
тите през първите пет месе
ца на тая година.

Отборниците изслушаха и 
информация за състоянието 
на непълнолетната деликвен 
ция на територията на Об
щината. Според информация 
та през последните три годи 
ни това явление не показва 
тенденция на увеличение. От 
годишния отчет на Секрета
риата на вътрешните рабо
ти се вижда, че е имало 16 
случаи на извършени делик 
ти от което 14 кражби. Оба
че когато се имат предвид 
отчетите на съдията за нару 
шения и на попечителските 
органи на територията на 
Димитровградско е имало 46 
деликти, от което 21 краж
би. Отборниците заеха ста
новище в бъдеще повече да 
се държи сметка и да се при 
емат на работа най-напред 
неполънолетни 
без родители.

Седем месеца след разис-
»анията в Общинската скуп
щина за положението в ко
жара „Братство” за загуби
те през деловата 1970 годи
на, и заключението на Скуп 
щината предприятието да из 
работи санационна програма 
което бе и условие да не ела 
га предприятието под прину
дително ръководство, отбор
ниците обсъдиха и приеха 
санационната програма на 
„Братство”, 
жем, че и на миналото за
седание на Скупщината още 
един път бе възложено на ръ 
ководството на предприятие 
то да изработи програма.

Какво предвижда санацио 
нната програма? Най-кратко 
казано в срок от две години 
трябва да се покрият загу
бите от деловия фонд, а през 
следващите три години тря
бва да бъдат покрити 
налите загуби, които възли
зат общо на 227.136

торите на санационната про
грама виждат основните при 
чини за създадените загуби.

МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОК
РИВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ

Авторите на санационната 
програма изразяват оптими
зъм по отношение на изпъл
нението на плановите зада
чи. Със същите мощности и 
същата работна ръка произ 
водственият план за 1971 го
дина е удвоен по отношение 
на 1970 година. Резултатите 
от първите пет месеца на та
зи година показват, че пред
виденият план ще бъде осъ
ществен. От друга страна 
80°/о от произведенията се 
пласират на чуждестранния 
пазар и са сключени дълго
срочни договори с различни 
износни фирми, което оси
гурява стабилност на пред
приятието.

От санационната програма 
не се вижда откъде ще се 
осигурят необходими оборот 
ни средства за изпълнение 
на заплануваните задачи. За 
осъществяване на планира
ния обем на производството 
през следващите пет години 
са необходими оборотни сре 
дства от 4 милиона динара, 
а предприятието разполага 
само с 900.000 динара.

Срок за компесиране на 
загубите от деловия фонд е 
2 години, а останалите за
губи ще бъдат компенсира
ни през следващите три го
дини. Предприятието е полу
чило от Фонда общи резер
ви на ОС кредити в размер 
на загубите в срок от пет 
години с 2°/о лихва.

Ето това са основните еле

Трябва да ка-

За шест месеца заети 

183 нови работниции деликвенти

оста-
По въпроса за получаване 

на кредити от Белградска 
банка за електрификация на 
селищата и за изграждане 
на канализация в града, от
борниците заеха становище, 
че договорът с банката ще 
зависи от участието на граж 
даните в тези средства. От 
финансовото участие на гра 
жданите ще зависит разме
рите на кредитите и услови 
ята.

динара.
Според данни на Завода за 

заемане на работна ръка в 
Димитровград в момента са 
регистрирани 569 незаети, 
308 от които са от селата. 
Следователно, натискът от се 
до продължава. Между реги 
стрираните незаети 89 са мла 
дежи, а 363 жени. По обра-

Въпреки слабите възмож
ности на димитровградското 
стопанство за заемане наг/» 
ва работна ръка, резултати
те от януари т.г. до юли го
ворят, че са приети на рабо
та 183 нови работници. По 
квалификационна структура 
са приети 11 с виеше образо 
вание, 20 със средно, 27 ква
лифицирани и висококвали
фицирани, полуквалифицира 

и 88 неквалифицирани.

В. Гъргов

КОИ СА ПРИЧИНИТЕ ЗА 
ЗАГУБИТЕ ПРЕЗ 1970 ГО
ДИНА?

Причините, както 
да новото 
предприятието, лежат главно 
в това, че производственият 
план през 1970 година е из
пълнен само с 73°/о, докато 
през същия период работна
та ръка е увеличена с 12%. 
Разполагаемите 
са използвани, не е следено 
движението на себестойнос
тта. И макар че производс
твения план е изпълнен са
мо с 73°/о, личните доходи са 
осъществени с 120°/о. В срав 
нени с 1969 година икономи
чността е намалена с 16%, 
а производителността на тру 
да с 27%.

В тези данни, и лошите 
междусобни отношения 
предприятието, в конфрон

тацията на ръководството, ав

ги виж-
ръководство на

зование структурата на не
заетите изглежда така: с ви 
сше образование 1, с полу- 
висше 9, със средно 39, с не
пълно средно образование 
11, с основно 474, висококва 
лифицирани 27.

Двадесет и девет души от 
тях чакат работа 1—2 годи
ни, а 28 повече от три годи
ни. 143 от регистрираните 
имат трудов стаж от 1—30 
години.

Завеждащият бюрото в Ди 
митровград Васил Бойчев за 
яви, че броят на незаетите 
от ден на ден се увеличава 
и че Завода от Ниш настоя
ва поне да намали проблеми 
те в тази област, ако не е в 
състояние изцяло да ги ре
ши. Миналата година Завода 
е отпуснал средства за про
фесионална подготовка на 

от „Свобода”,

ни 37
мощности не Д. Йотов

ИЗПРАВКАменти върху които се осно
вава санационната програма 
и на които предприятието 
разйита през слерващия така 
наречен, 
период.

В миналия брой на „Братство” (507) от 16 юли т.г. 
по вина на коректора и техническия редактор са допус
нати две груби грешки.

в стабилизационен

Д. Йотов

Разместени са 3 и 5 страница, което се отразява и 
върху останалите страници, особено при статии, които 
се пренасят.

БЕЛЕЖКА-----------------------

За едни майка, за 

други мащеха

работници 
„Сточар” и комбинат „Дими 
тровград”. Само на комби
нат „Димитровград” са отпу 
снати кредити за 100 мили
она стари динара.

Краят на статията „Проблемите на български език в 
димитровградските училища” на 3 страница не е помес
тен и затова го публикуваме в този брой, като същевре
менно молиме уважемите читатели за извинение.

В Комбинат „Ди-Неотдавна комунал
но-жилищното предпри 
ятие „Услуга” в Дими
тровград устрои тър
жество по повод десет 
годишната работа на ня 
кои работници в това 
предприятие. По тоя 
случай на юбилярите 
бяха раздадени скром 
ни подаръци — ръчни 
часовници. Безспорно, 
твърде признателно от 
страна на предприяти
ето.

но „решение” на компе 
тентните. И малко нео 
бикновено. Поставяме 
въпрос: дали часовни
кът, който е бил пред
назначен за него не е 
случайно даден на ня
кой друг. И дали пред
приятието не е в със
тояние да обезпечи за 
всеки юбиляр?

И така, вместо да се 
изкаже благодарност 
на сега пенсионера Спа 
сен — той бива прене
брегнат.

Това може да се раз
бере двояко: или като 
опущение, или като- не 
чий каприз. А струва 
ни се, че именно в та
кива случаи не бива 
да се постъпва по на
родната: „За едни май
ка — за други мащеха” 

Да се надяваме, че 
предприятието ще поп- 
прави грешката си.

С. Василев

♦
митровград“

Краят на статията гласи:

Избрани предста
вители в централ
ния работнически 

съвет

Този принцип започна да 
се прилага през учебната 
1967/68 година. Така през 
юни тази година излезе от 
ученическите скамейки пър
вата генерация. Обаче чл. 18 
на Статута на общината гла 
си „За осигуряване на препо 
даване на български език на 
територията на общината са 
основани основни и средни 
училища н абъл^арски език".

Този член беше предмет 
на няколкочасови разисква
ния.

е некакъв гръх и учениците 
от оръбска националност да 
се запознаят с езика на сре 
дата в която живеят.

Тазе законна аномалия е
направена само заради това 
да се помогне на учениците 
при по-нататъшното образо
вание, защото се оказа, че 
български език пречи на уче 
ниците по време на следва
нето във висшите училища. 
Републиканският представи
тел Георги Алексов изтъкна, 
че това решение не е най- 
добро, но че за сега е най- 
целесъобразно. С оправдано- 
стта от такъв начин на обра 
зование се съгласи и прелее 
дателят на ОК на 
Илия Петров. На заседание 
то бе решено специална ко
мисия и занапред да следи 
тези проблеми.

В комбинат „Димитров
град” се проведоха допълни
телни избори за представи:

централния работни
чески съвет в „Тъгар”. В цен 
тралния работнически съвет 
са избрани 13 души от „Ди
митровград” — Васил Ран- 
чев, Георги Пейчев, Петар 
Наков, Васил Георгиев, Ни
кола Петров, Светислав Джу 
рич, Углеша Стоянович, Ни
кола Давитков, Венко Дими 
тров, Ву каиши Танчич, Пло 
вдина Яначкова, Драголюб 
Белев и Сета Милиева.

Но, една постъпка 
на отговорните, като 
че ли хвърля петно вър 
ху цялото тържество. 
Именно — подарък не 
бе даден на работни
ка Спасен Каменов, ко 
йто работи непрекъс
нато в предприятието 
около единадесет годи 
ни! А при това, тоя ра 
ботник тази година бе 
пенсиониран.

Действително — чуд-

тели в

„Ако децата от българска 
та народност не искат да 
учат уроци на български е- 
зик — каза Виденова — за
що заради това и децата от 
сръбска националност тряб
ва да изучават този език”.

Директорът на гимназията 
Методи Георгиев каза: „Не

ССРН

С. КърстичВ. Г.
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[ Заседание на общинската конференция на ССРН в Бабушница
Ние имаме напредък, но етокилограм захар. Той изтък

на, че на село има прояви на сега се поставя въпроса с път 
хулиганщииа но не се пред- ната мрежа, след като рспш

хме въпроса с електрифика
цията. Аз считам, че програ-

В областта на комуналната 
дейност организациите на 
ССРН ще бъдат насочени 
към подобрение на пътната приемат мерки, 
мрежа в общината. За тази 
цел през 1971 година ще се 
организира самооблагане за 
модернизиране на пътната 
мрежа, а в Бабушница ще се 
решават комунални пробле
ми като водопровод, канали 
зация, изграждане на трото 
ари и др.

СТАНИМИР ияич- 

председател,
Н. ВЕЛКОВИЧ 

подпредседател и
С. МИЛОВАНОВИЧ 

секретар

ДУШКО РИСТИЧ изтък
на, че Програмата е конкрет мата е добра, но за нас е 
на но не не е казано коя за- важно тя да се осъществи, 
дача кога ще се изпълни. Той 
се застъпи в организациите 
да се подтиква критика и са

Ние трябва да имаме пред
вид винаги селското стопан-мокритика, а не мълчание, "

което може да доведе до ство от което живеят 80»/. от 
бездействие. Той каза, че хората в комуната.

В областта на обществени на примера от Камбелевци трябва да решаваме някои
наболели въпроси.

Затова

те дейности организацията се ВИжда, че изпълнението 
на ССРН ще се застъпва за на задачите в ССРН зависи 
подобрение на положението много от ръководството, д-р 
в културата, образованието МИХАИЛО ДУШАНОВИЧ

Обществеността иска да 
знае действителното положе 
ние в кооперацията. Затова 
искам да изтъкна, че няма 
да дойде до присъединение 
на кооперацията към „Сто- 
чар” в Пирот. С този въпрос 
постоянно се създават лоши 
положения от които само 
търпи производителя.

и здравната защита. говори за положението в 
здравните организации. Гой 
каза, че здравният дом орга 
низира амбулатории по села 
та като в Богдановци, Стрел 
лац, но това нищо не значи 
ако не се подобри пътната 

Предвиждат се конкретни мрежа. При такива пътища 
задачи в Програмата като: не може да се замисли доб- 
разискване върху промените ра работа на линейката. И 
в политическата и икономи- СЪРБА ИЛИЧ говори засел 
ческата система у нас, сред- ското стопанство. Той каза. 
норочния план и бъдещето че селското 
развитие на общината, със само, че не върви напред, 
тоянието и развитието на се но изостава. Кооперацията е

Общинската организация 
на ССРН ще продължи с ор- 
ганизационата работа за под 
готовка на населението за. 
общонародна отбрана.

стопанство неБогата политическа 

активност лекото стопанство и задачи- в лошо състояние и не мо-
те на ССРН, доизграждане же да организира производ
на равноправието на наро- ство. По същите въпроси се 
дите и народностите като по изказа и СЛАВКО СТОЙЧИЧВеличкович, Сава Стоянович

от Вълниш и др. предложе- __
нието бе прието. Някои от стояна грижа на Общинска- от Масурица, БОРИСЛАВ 
делегатите, като Д. Ристич та организация на ССРН СТОЯНОВИЧ и СЛАВОАЮБ

ТОДОРОВИЧ, д-р ЙОВАН 
ЛАЗАРЕВИЧ говорейки за по

След гласуване на Правилни 
ка за вътрешния ред на кон 
ференцията и избиране на 
кандидациона и изборна ко
мисии БОРИВОЕ БОГДАНО- 
ВИЧ, председател на конфе
ренцията на ССРН в Бабуш
ница изнесе информация за 
политическата активност в 
организациите на ССРН. Той 
изтъкна, че са проведеш! из 
борни конференции в орга
низациите на общината, ко
ито са формирани територи 
ално. По това време органи
зациите на ССРН организа- 
ционо са заздравени, болши 
нство от тях имат свои пла
нове за работа и материал
но са засилени тъй като чле

се застъпваха в бъдеще и тн.

ложението на селското сто-
Станимнр Илич, председател, Никодие Величкович, 

подпредседател, Стоядин Милованович, секретар и члено
ве: Профир Никелич, Живоин Пейчич, Чедомир Благое
ви, Сава Стоянович, Зоран Лепоев, Васил Миланов, Бо- 
ривое Джорджевич, Милан Стойкович, Богдан Попович, 
Невена Миланов, Катица Йованович, Вукашин Йовано- 
вич, Мирослав Митич, д-р Йован Лазаревич.

КОНТРОЛЕН ОДБОР

Драголюб Тодорович, Миодраг Пешич, Александър 
Митов, Витомир Станкович, В лаико Чирич.

ДЕЛЕГАТИ ЗА МЕЖДУОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА ССРН В НИШ

Станимир Илич, Душан Ристич, Богдан Попович, Па
тица Янкович, и Йсфдан Миланов.

Десимир от Студена

Другарят Величкович ка
за, че в кооперацията в Ба
бушница има много лоши яв 
.ления. Докато селските -про
изводители чакат да им се 
изплатят дълговете, техници
те при коперацията получа» 
ват кредити за леки кола* 
същестувва бездействие, не* 
редовно идване на работа* 
хората чаката вършачки,- а 
те още не са готови. Затова 
той предложи да се предпри 
емат сериозни мерки за по
добрение на положението в 
кооперацията.

нските вноски остават в ор
ганизациите. Тъй като този 
период съвпада с най-оживе 
ната политическа дейност в 
страната, когато се извърш
ват конституционни проме
ни, организациите на ССРН 
в общината най-дейно 
ваха тези промени и актив
но работеха за тяхното при
лагане. Сега в общината има 
49 селища с формирани ор
ганизации, които активно се 
занимават с електрификация 
на селата, подобрение на се 
лскостопанското производст- 

Изтъкна се че са 
постигнати добри резултати 
в електрифицирането на се
лата. В общината 
лко села нямата електриче
ство (Врело, Богдановац, 
Щърбовац и др.)

тълку

Върху програмата се води
ха обстойни и творчески ра 
зисквания с конкретни пред 
ложения. Във всички изка
звания доминираше състоя
нието в селското стопанство някои домакинства в Бабу- 
и особено положението в ко шнишко. Той каза, че хора-
татхттация«а' САВА СТОЯНО- та от Бабушнишко,
ЬИЧ от Валнпш се застъпва 
ше за подобрение на селско-

становищата да се взи
мат на самата конференция, 
а не в тесен форум. Д-р М. 
Душанович се застъпваше за 
приемане на листа с повече 
кандидати, докато Буда Ве
личкович изтъкна, че за де
мокрация не може да се го
вори без заети становища и 
че демократизъмът с напъл
но застъпен око всички чле 
нове на организацията се из 
казват за кандидатите. По 
предложени на Сава Стояно
вич конференцията прие еди 
нна листа.

Сава Стоянович от Валниш

панство и положението на
БАНЕ ПАВАОВИЧ, деле

гат на Междуобщинската ко 
нференция на ССРН в Ниш

во и др.
които

взеха дейно участие в НОБ 
напълно заслужават да им поздрави конференцията ка

то отдаде нужното призна
ние

само няко
се помогне от страна на Ре 
публиката за решаване на 
най-важните проблеми, 
ва е изграждане на пътната 
мрежа.

за организацията на 
ССРН в Бабушничко.7-о и те ще 

се електрифицират в скоро 
време. Някои села, катоЗвон 
Ци и Ар* влагат Усилия за по 
добрение на училищните по 
мещения.

а то-
На края конференцията 

връчи подарък на досегаш-ГЛАВНА ЗАДАЧА: 
ПЪТИЩАТА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗ- НИЯ пРеАсеАател на конфе- 

ВОДИТЕЛИ ЧАКАТ ПАРИ ренцията на ССРН БОРИВОЕ 
А ТЕХНИЦИТЕ НА КО- БОГААНОВИЧ — събрани де 
ОПЕРАЦИЯТА ПОЛУЧА- Ла на югославския нобело- 
ВАТ КРЕДИТИ ЗА ЛЕКИ Вац Иво АнДРИЧ.
КОЛА

Другарят Богданович 
кна, че по време на изборни 
те конференции са

изть-
Конференцията обстойно 

проведе- Рззисква върху проектопро- 
ни констултаци за общинско грамата за Работа на конфе- 
ръководство на ССРН. Орга- Рен1^ята през 1971/72 годи- 
низациите са предлагали ка на- Програмата съдържа ак-
ндидати за председател, под тивн°стта на организациите 
преседател и секретар. След във всички области на обще 
това координационото тяло ствен°-политическия 
в присъствие на кандидати- На първо място са изгькна- 
те е излъчило единна листа 
за тези функция. Предложе
ни са Станимир Илич за пре „
дседател, Никодие Велкович ство- Поставя се като глав- 
за подпреседател и Стоядин на задача подобрение рабо-

‘ВДйтгь. — -и «■
НИЯ в което участвуваха: ната °РиентиРовка към жн- 
Новица Ранчич, Душан Рис- вотновъдство, а също така 
™ч, Мирко Златанович, д-р и подобрение на самоуправ- 
Михаило Душанович, Буда лението в тази обаст.

Б. Николов
В разискванията взе учас

тие и секретарят на ОК на 
СКС Буда Величкович, кой
то, между другото, каза:

„Има хора които казват, че 
в Бабушнишко нищо 

Той обвини строено. Разбира се,
че ке можем ново да строим 
освен да подържаме сегаш-

живот.

ти задачите в областта на 
селскостопанското произвол

д-р М. Душанович
не е по 
ние вето стопанство.

кооперацията, която не до
принася за развитие на сел
ското стопанство. Също та
ка той каза, че и снабдява- Ш1Те капацитети. Трябва да 
нето е лошо. С километри се има предвид, че ние 
трябва да се връви жи-

за един веем с 50°/о от обществото.
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КОМЕНТАР Гражданинът и комуната

Последиците на финансовите 

грешни и нелинвидността
ДЕЛЕГАТНА СИСТЕМА 

В ОБЩИНАТА
При решаването

допи н пг^гчтттт, На НЯКОИ’ ванет° и заплащането на за- 
въпроси, дълженията към обществото 

ат ОТ ,гРелвиЛ соб Фчрмирането на съвкупния 
стаените възможности. По- доход и др
,2!™ „35бравя се къде и как За проявата има оезследно изчезва динара.

Същестуват незаконни гк> 
стпъки и при регулирането 
на договорените и законни 
задължения, което също има 

причини значителни последствия 
и в неквалифицираността на финансовата дейност
финансовите кадри в трудо- панските организации. Тук интереси на всички гражда- ществено договаряне и той е
вите организации. става въпрос за сума от ии — неминуемо е тяхното длъжен винаги да бъде свър

в стопянгкигр т, /-V 1.123.000 стари динара. пряко решаване, т.е. самоу- зан с гражданите, когатоза
опгяниччттт.тгГ1» кИ трУАОВи От установената сума 15 правление да получи възмо нещо се договаря или реша-
кятя о^гтТг^т, В ЬосилегРаАс- милиона се отнасят до не- Неликвидността на трудо- жно най-голям израз, което ва. Същевременно той тряб- 
_ ча шина няма евиден- законни постъпки при изра- вите организации е също об ще рече те по някъкав начин 

зар милиона стари ди- ботването на годишните ба- Ща проява. Касае се за не- да присъствуват когато се 
. Р ’ службата на общест- ланси при стопанските орга Аоимък на оборотни средст взимат най-важни решения

контрол е установила, низации. Съществуват опити ва» като последица на ела- от общ за всички граждани
че незаконно е стопанисва- за ползване на инвестиции бите Аелови резултати. интерес. Как може това да
но с тази сума. Всъщност те без покрития. Дори и при 
и не съществуват. Въпросът някои училища! 
е къде и по кой начин са 
изразходвани.

Изхождайки от факта, че нието като от основно обще 
основна общ- ствено отношение. Кой, най 

стина, е делегат?
Преди всичко делегат с 

изпълнител и носител на об-

комуната е
ност на една определена те

за ритория в която се изразя
ват и различните и общитена сто

Има причини това нещо да 
се каже. Миналата година

ва да има отговорност към 
онези, които са го избрали 
за делегат. От тук произхож 
да, че делегатната система
се състои от свързване на де 

се постигне? легати от различни самоуп-
Отговор на този въпрос равителни единици от разли 

мнозина намират в установ
яване на делегатна система, 
защото с делегати станови-

Миналата година срещу бо 
силеградските стопански ор 
ганизации са били взети 165 чно равнище за да се разре

шават въпроси, които не мо 
гат да разрешават непосред- 

щата на гражданите и трудо ствено самоуправителите в 
вите хора могат да се вграж рамките на трудовите единн 
да във всяко политическо ре ци или общности, 
шение. Счита се, че разви-

Неправилности при
ване на дохода са установе- съАебни решения за сума от 

че ни при четири стопански ор ^то милиона стари динара и 
ганизации за сума от 2,3 ми- 65 акцепти за 260. милиона 

за лиона динара. При това три Аинара. Това са много средст
ва за тези дребни стопански 
организации.

изказ-
Сравнението посочва,

•средствата, които стопански 
те организации заделят 

-възпроизводство посредст- организации са изказали по- 
вом чистите печалби по годи голем Аоход, с неправилно 
шиите баланси са по-малко изчисляване на данъка върху 

ч>т 27 милиона. Показателно обоР°та» на лихвата върху 
е защо редица въпроси, мно Аеловия Фонд и др. 
го актуални за стопанския 
живот в комуната, остават 
пренебрегнати и нерешени.

Тук се поставя въпроса — 
какво значи мандата на де
легата и с какво се различа- 

__ тт ва от мандата на други из-
са свързани. Нужно е само бираеми лица. Счита се че 
принципите на делегатната мандата на делегата це се из 

разява с време, но с пълно-

тието на самоуправлението 
Последиците на неликвид- и делегатната система пряко 

ността са големи. Само за 
съдебни разходи и лихва са 
заплатени 12 милиона. Пора
ди блокирането на сметките система Аа се разяснат и а-
им възникват и други затру фирмират в общественото М01ЧН0СТ за извършване на 
днения при изпълняването на мнение. определена работа и манда

тто ___ _ та престава когато се надделява мнението, че де прави обществен договор, 
легатната система трябва да 
се счита като съществено по 
литическо отношение, т.е. ос

Особено масова проява
при всички стопански орга
низации е неправилното из-

общ7сттен контооЖбаТа 33 лапъГвърху отборотТнкстс Аължностите към общество- 
^?лено посо^?я^лНеАВуС' Р™ контрол е установил, то и деловите партньори, 
той полтвян^ аномалиите че финансовия ефект на това Въпрос е обаче, че до сега 
при ползването на ооществе- безаконие възлиза на 5,5 ми не са Достатъчно разсветле- 
ните средства. Не по-малко лиона динара. Касае се за ни обстановките, при 
той, говори за случайни и по-малко изчисляване, нена-

Делегатите и занапред би 
били избирани по демокра
тичен начин в различни об
щности. Тук е интересен въ-

които
е дошло до незаконните фи новен начин на свързане на 

на тоя нансови прояви и засилване Аействителните интереси на прос за отговорността на де 
то „а неликвидността. Това ^щит^се с носителите ^ГотнТше^тамеж^Ге 

на политическите решения, леГата и избирателната база 
по-точно със самите полити- Това особено е важно като 

вредителните чески решения. При дефини се знае, че делагата не е 
рането на делегатната систе- ^Ряк носител само на, инте- 
ма трябва да се изхожда от ™ на граждаштоитру 

в. в. развитието на самоуправле- има предвид и други инте
реси. Значи трябва, чрез до
говаряне, да изнамира един 
общ интерес на комуната 
или по-широка общност. От
говорността на делегата, зна 
чи, се състои в това той да 
бъде самостоятелен

“умишлени грешки при изка временно заплащане 
зването на разходи ,изчисля вид данък и др.

означава, че не са предприе
ти мерки да се спрат прояви 
те и осуетят

Т1ри съдията за нарушения в Димит- им последици.

~ровгрвд

Лукът-универсаленВСЕ ПОВЕЧЕ НАРУШИТЕЛИ лек и твор
чески ангажиран в обществе 
ното договаряне и решаване 
с което се съгласуват интере 
сите на по-малките и по-гол 
еми общности.

За първите шест 
■на тази година при съдията 
-за нарушения в Димитров
град Павел Тодоров са при 

-стигнали 560 заявления 
йаказания по разни прови
нения. Най-многобройни са 
нарушителите на Правилни
ка за движението. Увеличе
ният брой на разни мотор
ни возила, особено през по
следните три години, изтък 
на на преден план 
този вид нарушения. От по 

-стъпилите заявления за на- 
казения 60°/о се отнасят до 
-нарушения за неизправни во 
зила, неригистрирани, а до 
ри е имало и водачи без шо 
фьорска книжка.

На второ място са нару
шенията във връзка със зд- 
равоеопазването на добитъ-

месеца ка и полски щети — около 
20%. Видно място заемат и Сокът от кромид лук може да се използва за 

лекуване на инфекцирани или гнойни рани. Той 
емцо унищожава бацилите на Коковия бацил — 
бацилът на туберколозата, — а благодарение на 
лесна си изпаряемост, може да се използва за ле
куване на ангина и възпаление на гърлото. Препа
ратът „алиглицер”, изработен въз основа на лука, 
е доста ефикасно средство за лекуване на опасно
то очно заболяване — трахома.

Добре запазен, и при благоприятни обстоятел
ства, лукът е ефтин лек, достъпен всекому. Той 
също така дълго време задържава лечебните си 
свойства и затова трябва постояно да го използва
ме в нашата прехрана. Кромидият лук е особено 
полезен за човека от веяка възраст, но особено за 
по-старите хора, защото се явява като предпазител
но средство срещу една от също опасните болести 
при по-възрастните хора — артериосклерозата. Осо
бено много помага и на тези, които имат повише
но кръвно налягане. Лукът е показал завидни ре
зултати и при лекуването на хора, които страдат 
от ненормално излъчване н ачервни сокове.

Лукът е не само храна, но и ефикасен, универ
сален лек.

митническите нарушения, 
фалшифициране на паспор
ти, особено от страна на 
чужди граждани.

Не са малк ии нарушения 
та на обществения ред и 
мир в града, носители на ко 
ито са главно младежи. Осо 
бени трудности, заяви съди
ята за нарушения Павел То 
доров — имаме с ония мла 
Лежи, които очакват да оти 
дат в Армията или на рабо 
та в чужбина. Всъщност те 
чакат техните предмети да 
застареят. В това отноше
ние могат да ни помогнат 
обществено-политическите ор 
ганизации и предприятиято 
в които те работят.

за

При установяване на деле 
гатната система трябва да се 
обърне специално внимание 
на неговата ефикасност, 
то тясно е свързано с отго
ворността и характера на 
мандата.

Основите за общественото 
положение на трудещите се, 
които са зачертани в консти 
туционните амандмани чл.21 
и 22, в същност са свързани 
с оживотворяването на деле 
гатнта система. Тая система 
става основен принцип на по 
-нататъшното демократично 
преустройство на нашето об 
щество и същевременно пек 
рицава независимата пози
ция на политическата власт.

кое

именно

В. Гъргов

Звонци отново без хляб Неотдавна фармаколозите от Фармаколожкия 
Харков публикували официално съоб- А. Б.институт в

щение за своите студиозни изследвания за препа
ратите и праховете на базата на лука. Установено 
било, че само след двумесечно лекуване с тези пре
парати значително спаднал холестерона при експе
рименталните златки, а същевременно се повиши
ла нивото на лицетина, субстанция, която е осо
бено значителен фактор за нормалното функцио
ниране на организма.

и Звонска баня в която се
га има над 300 посетители. 
Затова се случва тъкмо те 
да остават 
2—3 дена.

За снабдяването на Звон
ци с хляб писахме през фе
вруари, а ето, и снега по 
същия въпрос трябва отно
во да пишем, защото поло
жението не се е променило.

Предприятието „Първи 
май” от Бабушница държи 
хлебопекарница, която е 
добре обзаведена, но в нея 
няма достатъчно хляб. За 

•един ден дава само 120 ки
лограма, което съвсем е не
достатъчно, особено ако се 
знае, че от тук се снабдява

без хляб и по

Банските гости са довол
ни от банята и природата, 
обаче остро негодувот зарад 
липсата на хляб. Ако се ис
ка банята да 
гости, крайно време е да се 
подобри снабдяването с ос
новният хранителен продукт 
— хляба.

На Харковския институт се проучвали също 
така и свойствата на кромидия лук. Установени 
били много предимства, които кромидият лук дава 
на нашия организъм и сега можем безрезервно да 
кажем: „Яяте повече кромид лук!”

има все повече

Й Миланов

«РАТСТВО Щ 23 ЮЛИ 1971
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на Издателския съвет 

на заседаниетоВъз основа на решението 
при Издателство „Братство", взето 
от 2 юли т.г., Издателство „Братство

| ЧУДОМИР

Обявява конкурсНАРОДНА МЕДИЦИНА I
1 за предлагане оригинални трудове които щевле 

зат в плана за издателска дейност за 1972 година 
Издателство „Братство” ще приеме ръкописи -

литературни есета и по-малки студии от об^стта 
на литературата, чиито автори се числят към оъл 
гарската народност в Югославия. трVЛОВЕ

2 ПУБЛИЦИСТИЧНИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ 
от всички области на обществения, политическия, 
стопанския, културния живот, здравеопазването и

пр- г сбМциТт нагоаТГумЖения
кдота><—-"от^к^айщата^^^коитсГ^иве^българската

народност. ___
4. Издателството ще приеме трудове 

от друга националност, в които се третират пробле- 
българската народност в Ютосла-

Ръкописите на авторите от българската народ
ност трябва да бъдат написани на български език 

пишуща машина в три екземпляра.
Трудовете от авторите на другите националност 

ще се приемат на сърбохърватски, македонски и сло 
венски език, също в три екземпляра.

РЪКОПИСИТЕ С ПРЕДСТАВКИ ЩЕ СЕ ПРИЕ
МАТ ДО 30 НОЕМВРИ 1971 ГОДИНА.

За допълнителни обяснения заинтересованите мо
да се обърнат до Издателството с писмо или на

Издателство „Братство" 
Ниш

I I
IТази сутрин драгия ми приятел 

Нуньо Нункин се яви в кафенето 
_ като махараджа. На главата му бе- 
Ш ше увита толкова голяма чалма, че 
I закриваше ушите и едното му око 
= чак.

па ми дума:
— Ами не може ли в една ка

фена чашка, таквози, а вий да си го 
промиете у вас.

— Не може, викам, гоопожа. 
Никак не може. Баба Дойна рече 

се капне, топличко да е.

сти-

— Какво тъй, любезний, ако смея 
н да попитам?

— Нищо. За фелдшера дойдох. 
Обеща да таквози, а още го няма?

— Ами тази опаковка каква е? 
Да не би зъби, или ухо?

_ — Не е ухо. А от зъби и пътна
Ц повинност съм освободен преди се- 
Щ дем години още.

— Тогава, навярно, нещо окото. 
— Кажи го ухото, кажи го веж

дата, пък ако щеш и цялата глава.
— Да не би от тънкия занаят да 

е, закачих го аз. Да не си прескачал 
някой плет на стари години?

—- Не е бе, брате! Не е. И ти ли 
тъй мислиш? И ти ли? Лоши хора, 
бреееей! Лош свят!

И като подмръкна, Нуньо Нун-

I напрано- да 
че инак му се губела .силата. Леко- ^ 
витостта му намалявала, рече.

Жената върте, сука, па нали раз ц 
бира от добро, съгласи се. Съгласи | 

понеже, знаеш, хора сме и | 
всеки може различно да го протъл- | 
кува, помоли ме никому, нищо да ц 
не казвам. ;

Полегнах на миндеря, наведе -се {§ 
тая над мене, пръкна ми, услужи Ц 
ми, значи, постоях, .и всичко стана = 
какво трябва, ама нали нали не мо-

рече бабата! На- =

I I
I
1 и от авторисе, но

ми от живота на 
вия.

=
§ па

га да клепна, кзкто 
ли се ококорили -ония ми ти очи и 
нещат да се затворят. Днес да клеп- 
нат, утре да клепнат, пустите му зър 
кели, мина се неделя, лекуването 
върви редовно, а болката не мина-

1
1

гат
телефон 25480. :

кин си пренесе чашата на моята ма
са и почна:

— Заболя ме окото. Само че не 
това дето е превързано, а другото,, 
което те гледа. Зачерви се един ден, 
залюте ми, защрака и нали е рече
но: вържи пръст и тръгни из село, 
здраве мнооого, като човек тръгнах 
и аз помощ да диря.

Един доктор рече: борова вода, 
друг рече розова, трети препоръча 

= компрес, опитах и едното и другото 
— и третото, но не минава и не мина

ва. Най-после, да си призная, отидох 
при баба Дойна билярката. Народна 

= медицина, таквози, изпитано нещо и 
= стария доктор Мехлемов я -препоръч 

ваше на времето, и поп Костадин, че 
и намесника, ако щеш. Отидох при 

_ бабата значи седнах на столчето, 
Ц обръща ми клепачите; гледа, па от

сече като С НОЖ:

ва.
.уПо едно време и жената взе да 

се досеща. Все ме следи, все нещо § 
мърмори и все изкриво ме поглежда. | 
Какво -от туй, например, че една ка- § 
пчица таквоз, ама на: все фучи, все В 
троснато ми отговаря и по цял ден § 
гони котките с точилката из двора. -

Вчера заран, рано-рано, я гле
дам, стяга се да иде на черква. Раз- 
геле, си рекох, ще мога да си на
правя още една промивка. Щом из
лезе тя, п-овиках квартирантката и 
я помолих пак да ме услужи.

— Не може, кай, неудобно е, 
че мъжът ми е тук.

— Нищо казвам, г-жа, нищо, 
колко е то? Ще слезете в зимника 
за дърва уж, ще дойда и аз за мину
тка само. Моля ви, казвам, голяма 
услуга и за последен път, казвам.

Намъкнах -се аз тихичко в зим
ника, седнах на коритото и тя прис
тигна. Ти пак ще п-омислиш кой знае 
какво, ама на: тоя кръст да е верен, 
нищо друго нямаше, нищичко! Дой- _ 
де госпожата, значи, зараскопчава Ш 
се, с извинение, заприготвя се и тък
мо аз ококорих болното си -око, 
м-о се приготвих, и моята холера -се 
показа на вратата с точилката, стру- 
поли се минутно надолу по стълби
те, че като ме почна.

— Чакай викам, бе, жена, успо
кой се, бе! Изслушай ме! Нищо 
кова нема, дето го мислиш, бе! Ле
кува ме госпожата, викам, почтено 
и толерантн-о! С народна медицина 
ме лекува, викам.

А тя пердаши дето свърне и кре- 1 
щи та се чува до говеждия пазар 
чак.

От прегледа на културните домове 

в Алексинац

Димитровградчани заеха 

четвърто място1
1

На неотдавна състоялия се 
културно-музикален преглед 
на младежките културни до 
мове в Алексинац, предста
вители на Димитровград за 
еха четвърто място само с 
точка разлика от третокла- 
сиралия се Ниш. Ако към 
това прибавим, че конкурен 
цията бе твърде силна — със 
Ниш, Пирот, Чачак, Заечар, 
Светозарево и др. — класи
рането на четвърто място 
свидетелствува за високия ус 
пех на димиртовградчани.

От друга страна, не бива 
да се отмине и факта, че 
всички точки, с които учас 
твуваха димитровградчани 
— танцови изпълнения; естра 
дни изпълнения (Петър Ги- 
гов), музикално изпълнение 
на хоро (Асен Коцев) се кл$ 
сираха във финала.
Особен интерес между зрите 

лите предизвикаха нашите 
фолклорни изпълнения, отно 
сно нашия танцов състав с 
художествен ръководител 
Еленко Виданович.

— Нашето участие на кул
турно-музикалния преглед в; 
Алексинац щеше да бъде да 
леч по-успешно ако имахме 
още един представител на по 
етичното поле, тъй като са
мо неговото участие щеше 
да ни осигури пет точки, а 
ето ние заехме четвърто мя
сто с една точка разлика зад 
Ниш, изтъкнаха в културния 
дом.

15 — Нищо друго, кай, баби, ня-
щ ма да ти помогне, освен мляко. Пря 
ц сно човешко млечице, но от първес- 
Ц кия жена да е. Ще идеш при някоя 
г да ти цръкне топла капчица в него, 
ц после пак, и пак и толкоз. Като с 
” ръка ще ти отнеме болката, кай. 

Ами! като с ръка. Само, като ти цръ
кне, кай, ще постоиш малко, след 
туй ще клепнеш дваж-триж, 
проникне навътре и да изчисти за
разата.

Трябва да напомним на
края, че Ниш застъпваше та 
нцовия състав „Оро" и че 
димитровградските изпълне
ния на танцовия състав не 
отстъпваха по качество от 
нишките изпълнения. Това е 
убедително доказателство в 

насока трябва да се раз
вива художествената самоде 
йност в Димитровград и с 
какво може да се предста
вим пред другите.

Тазгодишното

тък

та даа.
коя

Добреее. . . Тъй да бъде. Мляко 
— мляко, първескиня — първески- 
ня! Да опитаме и това

1
Iчудо и да 

видим какво ще излезе. Станах, пла
тих й и право у дома. Аз, както зна
еш, имам квартиранти. Млади хора, 
таквози, честни,

та- ни участие 
в Алексинац е само потвърлс 
дение, че Димитровград 
сили и възможности.I има

Ст. Н.почтени, държат 
стая и кухня, а пералнята и зимника, 
значи, на общо п-оязуване. Мъжът 
работи във фабриката, 
първескиня с момче годинак, шета 
из къщи. Един вид — разгеле!

Щом си отидох, изпратих 
та ми да купи памук -от аптеката, 
аз при квартирантката.

Тъй и тъй и викам, г-жа Пен
ке, така и така ми рече баба Дойна 
билярката, ти баща, викам, ти май
ка, ще ми помогнеш, ще ме спасиш, 
а пък колкото до таквози, аз ще си 
платя услугата.

I
1

а госпожата.
1

™/ вика, едно лекуване! Ц 
На ти една народна медицина 
ника! На ти -още една. На 
две! дордето ми направи 
нищо.

жена- в зим- 
ТИ О'

главата
Iа 41
IИ сега кажи го, окото, дето ме = 

болеше, оздраве и си гледа, такво- 1 
зинка, а здравото се поду, отече, по
синя наоколо и с каква медицина = 
ще го лекувам, с какво ще го цър- 1 
кам, като си излязоха квартиранти- 1 
те, и аз, брате, не зная!

I Хубаво, ама тя нали е млада и 
скромна, позачерви се, посмутолеви.I 1

1 Босилеград: Последните............................................................................................................. ............ 1................ ....................111111М111ШПШ1.......111111....... испити — зрелостниците и пре
подавателите заминаха на заслужена почивка

I
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кудтура ♦ просвета ♦ изкуство ♦ култура просвета ♦ изкуство

В Босилеград гостува 

ансамбалът на 

СофияРТВ
Започвайки двумесечно ту 

Грне по Югославия ансамбълт 
«а Радио телевизия София, 

'Съставен от признати и изве 
•стни художници преди някол 
-ко дни гостува в Босилеград. 
Те устроиха концерт в учи

лищната зала. Един след дру 
го поздравявани с топли ап
лодисменти от публиката се 
мняваха се на бината извест 
иите български изпълнители 
на народни и естрадни пес
ни, на романси, танци, хора 
и др.

Инструментално-вокалният 
квартет „Амиго”, който се 
^ползва с голяма репутация

ва с руски романси, Сийка 
Стоянов с цигански песни, 
еквилибристът Ив Гала и др.

Много аплодисменти полу 
чи и изпълнителят на гръцки 
песни Христос Ботис, който 
изпълни няколко песни от 
Микис Теодоракис. Циганс
кият танц на Н 
и руският на Тамара Смир- 
нова също ъяха топло при
ети от публиката.

С отделно удоволствие и 
въодушевление бяха приети 
изпълненията на заслужения 
български майстор на изкус 
твото Христо Манчев, който 
представлява висока худо-

аза Да видова

М. Петров
||йй1ща Пред X студентски и млвде.жки игри в Княжевац

тзтпЕнш уосас ттг
ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ СТУДЕНТИ 

СЕРИОЗНО СЕ ГОТВЯТ
От 1 до 4 август ще се про Княжевац. В игрите ще уча- 

ведът X студентски и младе ствуват голям брой местни 
жки игри на Сърбия в гр. клубове на студенти от поч

ти всички градове на Сърби* 
Това ще бъде и най-масова 
естрадно-инструментална ма 
нифестация на младите от 
нашата република.

По повод тези ю белейки 
игри студентите от Димит
ровград в сътрудничество с 
Културния център вече 15 де 
на се готвят интензивно с 
цел да постигнат най-добри 
резултати и достойно дапре 
дставят своя град. Своите 
способности и знания по за
бавна, народна и класическа 
музика те ще измерят насре 
щата с другите студенти от 
Сърбия.

Очаква се голям успех да 
постигне Петар Гигов като 
певец на забавни мелодии. 
Той преди пет години зае 
първо място на тези игри. 
Последните години винаги 
получава похвали и призна
ния сега а сега очаква и побе 
да. Още е неизвестно дали 
към димитровградската екс
педиция в Княжевац ще се 
приключи и Димитър Гелев, 
студент на Музикалната ака 
демия в Белград и член на 
белградската филхармония. 
Ако той участвува със сигур 
ност се очаква в класическа 
та музика да заеме първо
то място.

През време на тези-студен 
тски игри е предвидено да 
се проведе разговор с всичь 
ки местни студенски клубо
ве на тема „Мястото и роля
та на студентските клубове 
в комуната”. Очаква се този 
договор да има голямо зна
чение за афирмацията на сту 
дентите в комуните в които 
живеят.

Народна песен от Висок

ХУБАВА ДОИНЕВишп/А, мгЕяте
Я кажи убава Дойне 
на свекър ти тежко иманьежествена проява в областта 

на имитирането. Той имити 
ра всевъзможни птици, жи 
вотни, народни инструменти 
и др. Също така се претста- 
ви и с изпълнения на кавал.

След концерта за гостите 
бе устроен прием в рестора 
нта на „Кин стан”.

На, следващия ден те зами 
наха за вътрешността, изка 
звайки се много похвално 
за сърдечния прием и госто 
приемството в Босилеград.

В. В.

«съпровеждаше изпълнители
те на песните. Тях придружа 
ваха и най-добрите в момен
та български акордеонисти 
Лбро Лолов и Стефан Деми 
рев. Първият е и член на 
РТВ — Белград.

Концертът започна с наро 
.дни хора в изпълнение на Ло 
лов и на родопски народни 
песни, в изпълнение на мла
дата певица Василка Станче 
ва. В продължение настъпи
ха: естрадната певица Мими 

•Филипова, Мария Димитро-

Какво да кажем, кота незнаем 
кога съм дошла вчера завчера

Свекър ти има сребърно рало 
сребърно рало, златну копралю. ..
Я кажи, кажи убава Дойне 
на свекървути тежко иманье

Какво да кажем, кога не знаем 
кога съм дошла вчера завчера

Свекървати има сребърну хурку 
сребърну хурку златно вретенце. ..
Я кажи хубава Дойне 
на либето ти тежко иманье...
Какво да кажем кога не знаем 
Кога съм дошла вчера завчера...

Либе ти има сребрну лулу 
сребрну лулу златну цигару. . .

(Тела Асенова и Райна Виденова от Каменица)

От Клисурско■

V

А грееш ли слънце суде по света 
А греем кико не греем...
А грееш ли село Малово. ..

(Райна Йорданова от Каменица)
С. Кръстиш

ЧАКАТ СЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 
СЕПТЕМВРИЙСКИ НАГРАДИ

Стана традиция преддоже 
нията за септемврийски на
гради, които присъжда дими 
тровградската общинска ску 
шцина по случай Деня на ос 
вобождението на града от 
фашизма, да пристигат в по
следните дни на срока, от
носно в самото навечерие 
на Празника.

Понастоящем (данните са 
взети преди 20 юли) все още 
няма предложения за септе
мврийски награди.

Ето защо, би трябвало вси 
чки ония частни лица, об-

у
V

ществени и стопански орга
низации, колективи или гру 
пи граждани, които възнаме 
ряват да дадат предложения 
да побързат, тъй като край
ния срок за предложения е 
31 юли!

При това изтъкваме, че спо 
ред правилата право на пред 
лагане имат всички гражда 
ни, група граждани, отдел

ни стопански цехове, органи, 
ведомства и пр. Предложени 
ята се дават в писмена фор
ма с документирано обосно 
вание, а присъждат се награ 
ди за стопанска, културна, 
литературна и художествена 
дейност, относно за резулта 
ти, постигнати в тези облас 
ти за период от последната 
година.

'< Поради това, че много хора от Клисурско отиват 
на работа във вътрешността на страната "Роблем е I 
ла се занимава с добитъка. Тези дни с тая раоота се 
занимават и учениците от средните училища. Любинка 
Стефанова ученичка от Босиле1радската пшназия (на 
снимката) заедно със своята прия*елка А“АРаева
от Кострощевци покрай тая работа затшаваса 
«родерия. Това е хубава и полезна почивка след напус 
сшш на гимназията и успешно завършване на класа.

{'

Б. Ст. Н.
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№-ият мемориален турнир 

„Александър Пейчев-Аца“
СПОРТ

ЛЕТЕН ВОЛЕИБО 

ЛЕН ТУРНИР стойност от две хиляди ди 
общинскатамлади-срединтерес 

те за тоя турнир се дъл
жи яа сравнително добри 
те награди, които ще бъ
дат раздадени в края на 
турнира. Така например 
ще бъдат наградени: най- 
добрия отбор — с преход 
на купа, най-добрият вра
тар, стрелец, играч, отбо
рът, който прояви фер- 

й и пр. Тези награди 
осигури родният клуб на 
студентите в Димитров
град. А средствата —

Утре започва четвърти
ят традиционен мемориа
лен турнир по малък фут
бол „Александър Пейчев 
— Аца’’, който организи
ра родният клуб на студе 
нтите в Димитровград. За 
тазгодишния турнир 
проявен особен интерес, 
така че тоя път ще се със
тезават към 20 отбора от 
Димитровград и околните 
села.

нари — даде 
скупщина.

В управата на клуба, к» 
кто каза председателят С. 
Кръстич, очакват, че таз
годишният турнир по 
ство и по масовост ще над 
мине досегашните турни
ри и гражданите ще 
възможност в летните ме
сени д анаблюдават инте
ресни футболни състеза-

ската конференция па мла
дежа в Димитровград 
турила награди за първокла- 
сиралите се. Затуй се очаква 
и мъжествена борба, и каче 
ствен волейбол.

Решението на общинското 
младежко ръководство да 
проведе турнирът в летните 
месеци, безспорно трябва да 
се приветствува, понеже пре 
дставлява единствената спо 

Интересът за предстоящия ртна дейност на село в тоя 
волейболен турнир е твърде период, 
голям. Още повече, че общии

И тази година в летните 
месеци общинската конфе
ренция на съюза на дими
тровградската младеж оцеус 
трои летен волейболен тур- 
мир за младежтие от село. 
Цменно, след състезания 
Между селските волейболни 
отбори, отделните райони ще 
-се срещнат помежду си, ка
то по тоя начин излъчат пър 
венеца.

е оси

каче-
бе

имат

пле
ния.

Ст. Н.вМоже би, големиятОт. Н.

/
На Съюзната младежка акция „Морава - 71“

Съветът на основното училище в 
Пеганово обявява

Димитровградачни участву
ват в непълен състав КОНКУРС

За назначаване на директор на. училището.
Покрай общите условия предвидени със закона, 

кандидатите трябва да имат:
— Завършено ВГП11 с професионален изпит и най 

малко пет години трудов стаж в образователните ин 
ституции

— или Педагогическо училище с десет години 
трудов стаж в образователните институции и най- 
малко три години на ръковедн пост.

— Задължително познаване на български език
-г- Допълнение десет часа седмично.
Постъпване на работа от 1 септември 1971 го-

Конкурсът е открит 15 дни след обявяването. 
Непълни документи няма да бъдат разглеждани.

те обществено-политически
сили в комуната сякаш не се 
интересуваха за това. Едно 
такова, пренебрежие, безспо 
рно трябва да стане обект 
на по-широко обсъждение, 
тъй като то на дело показва

Тези дни от Димитровград замина единадесета
та младежка трудова бригада „Братство — единст
во^, която участвува на съюзната младежка тру
дова акция по регулацията на река Морава, — „Мо
рава — 71". Нашите бригадири понастоящем работ
ят при Челие, край Крушевац.

Тридесетина младежи от 
Димитровградско, съвместно 
с известно число младежи 
от Бабушнишко и Белопала 
нашко (по десетина души и 
от едното и от другото мя
сто) участвуват в изгражда- щ 
нето на тоя важен обект за Щ 
нашето стопанство. Ш

:: дина.
7ш .

V1
Макар че може да се гор 

деем със сегашната бригада, 
която ни представя на съ
юзната младежка акция „Мо 
рава — 71", не може- да не 
спрем поглед върху периода 
от преди заминаването й. За 
щото някои отрицателни про 
яви около формирането на 
бригадата задължават 
станат обект на по-широк 
обществен интерес.

ГЙЙ
т

7

да

На път за Челие
Именно, след поканата от 

Централния комитет на мла 
дежта,
младеж, по-точно среднош
колската младеж от града, 
прие решение да участува 
на акцията с бригада, която 
ще наброява около 70 души.
Трябва да отбележим, 
чко вървеше добре: и под
готовки, и обяснителни ак- 
ЧИИ. С други думи, проблеми БЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕ 
нямаше до оня момент, ко- ПА 
гат9 бригадирите трябваше 
да бъдат подложени 
Мински контрол.

Би било илюзорно да тър9им 
всички причини, но надява 
ме се, че бъдещият средно
школски комитет, а и учи
телския съвет, ще се позани- 
маят с въпроса. Едно обаче 
е ясно
получиха слаба бележка по 
идейно възпитание!

отношението на мнозина към 
една ебществена акция.

ИЗВОДИТЕ
димитровградската

Уверени сме, че нашата 
бригада достойно ще се пред 
стави и ще 
дълг към отечеството. Но „съ 
битията", за които стана ду 
ма принуждават да се даде 
отговор на някои въпроси: 
защо средношколците „отка 
заха" в последния 
участието си,- какво бе отно 
шението на обществено-поли 
тическите и останалите фак 
тори и откъде идва масовото 
отказване на младежите, ка 
кво бе държанието 
младежи и др. Само в 
чай, че явно

средношколците
изпълни свояче вси

моментна меди
Оттук започват танталови

те мъки на председателя на 
ОК на СЮМ — Симеон Ко
стов. Вече обадил за учас
тието на

ПО ИДЕЙНО — СЛАБА
бележка

на някоидимитровградска 
младежка бригада, той реши слу-

_ се разкрият
съществените отговори на те 

тие и се зае да формира по- 311 и п°Аобни въпроси, може 
бригада. При това, Аа се наАяваме, че доверието

за съжаление, освен секре- 3 и поУКИте
щс постигнат целта си Акг» 

таря на ОК на СКС — др. обаче и тоя път. се прояви 
Райко Зарков и директора незаинтересованост, може да 
на гимназия — др. Методи бъдеще с още по-

големи трудности да се фор 
се мират бригади.

На медицинския контрол 
трябваше да се явят 57 мла
дежи и девойки, които бяха 
“казали желание да зами
нат на акцията. Но извед
нъж се отказаха 25 души'
Ако към това прибавим, че 
на втория медицински пре
глед се отказаха още 11 ду-

— самите тези данни ни Георгиев, никой не му 
карат да се запитаме: защо?

да не отстъпи от това учас

чти нова

притече на помощ. Останали Ст. Н.
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Репортаж за »Бизниса на 

смъртта« не е написан Още един пагубен 

враг на негрите 

в Америка
ТОВА СЕ СЛУЧИ В КО- 
НАКРИ
Джон Бувие пристигна в 

Конакри в зори. На аерога
рата забеляза малко войници 
в бледозелени униформи. Ни 
какви следи от боева готов
ност.

кът показваше — 2,50 мину
ти. Бързо се облече, сложи 
в джоба си журналистичес
ката книжка и напусна къ
щата.

Край брега на морето се 
виждаха няколко воени ко
раба. Някои нападаха прис
танището. Към брега се при
ближаваха гумени, лодки с 
войници, въоръжени с леки 
картечници. Бувие позна те
зи „войници”. Това бяха бе
ли наемници, чиито лица бя
ха намазани с черна боя.

Бувие веднага се върна в 
къщата си. Влезна в стаята, 
взе фотографическия апарат 
и напълни джобовете си с 
храна. Сега можеше да се 
върне назад, до пристанище 
то, където вече нападението 
вече беше започнало.

го при полковник Хюг, а се
га, ето тук се мотае...

— Кой сте вие? —попита 
Ролф Щайнбок.

— Аз съм журналист. Ето 
я моята журналистическа 
книжка...

Известни американски учени открили, че негрите 
САЩ освен расовата умраза имат още един погубен враг 
в борбата си за еманципация: това е високото кървно 
налягане. Според анализите на специалисти под ръковод
ството на д-р Джон Колдвел, било установено че пови
шеното кървно налягане не било нито „расово” свойство 
пито вроден недостатък, но единствено последица „на ця
лостния живот” и средата в която живеят.

В течение на едногодишно изследване е константи- 
рано, че най-голямо кървно налягане имат тъкмо онези 
негри в Нюйорк и в САЩ, които се намират на най-дол
ното стъпало на общественото развитие.

Кървното налягане, казва д-р Колдвел — в негърския 
гет средно два пъти е по-голям от нормалния. „Очевидно 
е, че те са подложени на такива ежедневни жизнени про
блеми които влият върху цялостните им чувства”.

Според същия анализ средно кървно налягане при не
грите средняци е почти същото както и при бялите със 
същото имущество. Това доказва, че високото кървно 
налягане е в обратно пропорционално отношение със 
средата, т.е. то е по-високо доколкото общественото стъ
пало и имущественото състояние е но-низко.

в

Неговият паспорт все пак 
беше внимателно прегледан. 
Питаха го къде ще се наста- 

Бувие отговори, че не 
знае, но че предпочита час
тна квартира. Тогава му се 
приближи млад африканец 
и каза:

— Добре, добре... — каза 
Ролф. А тогава изведнаж пре 
бледня — Какво, да не мис
лите, че ние не знаем, че тук 

Хор? Впрочем

ни.

ви е изпратил 
все едно кой ви е изпратил. 
Аз ще ви разстрелям... А то
гава с по-спокоен глас про-

— Аз съм Диало, господи
не. Агент съм на компания
та ЮТА. Мога да ви предло
жа част от една вила на бре 
га на морето, в Камеена. То 
ва е нова част на града. Пре 
красен край...

Вилата беше съвсем нова. 
В гаража имаше три авто
мобила „рено” със знаци на 
ЮТА. Можеше да ги ползва 
Недалеч се намираше лаге
рът на републиканската гва 
рдия, където се намираха 
затворените участници в за
говора от 1969 година. Тук 
ще станат, мислеше журна
листът, интересни събития.

Джон прекарваше дните в 
очакване. Всеки ден луташе 
по града запознавайки се с 
живота на столицата на сво 
бодна Гвинея.

дължи:

— Сигурен съм, че сте фо
тографирали нашата рабо
та. .. Трябва да признаете, 
че след всичко, това за нас 
би била лоша реклама... Ха 
ло, „Мутанте” — включи ма 
лка радио-станция. — Изпра 
тете веднага моторна лодка 
да ни прехвърли. Тук става 
горещо...

ТОВА Е КРАЙ

— Изпратете лодка. Нами
раме се във вилата край бре 
га. Побързайте по дяволите.. 
— повтаряше Ролф.

Но лодката не можеше да 
пристигне. „Мунтанте” беше 
принуден да се оттегли. В 
града покрай танковете влез 
на и артелерията. Една гра
ната разруши предната част 
на вилата.

Съпротива бе оказана ед
вам при президентската па
лата. А тогава се чуха гър
межи при сградата на гос- 
подствуващата партия. Бу
вие видя нападателите — 
бяха съвсем близко. Чу и тех 
ните гласове. Загрижи се: ка 
кво, ако помислят, че съм 
шпионин?

„Гледай, та това е О, Ре
ли? —
своя познат намазан с черна 
боя. Веднага се оттегли, за- 
щото знаеше, че неговата 
среща с О, Рели можеше зле 
да се завърши.

Над 60 селища с 

името Каменицазаключи като видя

В нашата страна има над 
60 селища, които носят име 
„Каменица”. Многото от тях 
се намират в равнините къ- 
дето почти няма камък. За
що тогава се наричат „Каме 
ница”?

Тълкува се, че тези имена 
идвали от някой осамотен 
камък за който съществува 
някяква легенда. Така, нап
ример, село Каменица в гор
на Гружа в Сърбия това име 
получило по камъка, който 
тук хвърлил Крали Марко.

Интересно е че почти вси 
чка Каменици с понещо са 
значителни.

Така изминаха октомври 
и половината на ноември. 
А тогава дойде до онова „мно 
гообещаващо положение”, 
за което говореше Майкъл 
Хор.

под ръководството на народ 
ния герой Жикица Йовано- 
вич — Шпанац.Остатъкът от нощта и след 

ващия ден Джон прекара в 
своята вила. От двора на ви 
лата снема няколко сцени от 
нападението на Конакри.

Възползвайки се от поло
жението Джон Бувие избяга. 
В двора намери един „рено” 
и потегли.

— В село Каменица на Ко
сово през последните години 
много бързо се развива ми
нното дело.

— В село Каменица покрай 
Нищ 1809 година геройски 
загина войвода Стеван Син- 
джелич с защитниците на 
Чегър.

— В Долна каменица при 
Княживац в Източна Сърбия 
се намира манастир Света 
Богородица, който бил пост
роен още през 16 век. Той 
след реставрацията се отле- 
чава с голяма художествена 
цена на фреските които са 
запазени върху вътрешните 
стени.

...21 ноември 1970 година. 
На борда на кораба „Мутан 
те” генерал Антонио Спико- 
ла дава на десантните офи
цери боева задача. Сто и пе- 
десет португаски войници и 
офицери, също толкова гви- 
нейски емигранти и 80 „ко- 
мандоси”, между които са и 
три групи от по петима бор 

Ролф Щайнборг, са

Ролф видя, че играта е за
губена. Трябваше да спася
ва кожата си. Край него пла 
чеше раненият в краката О, 
Рели и молеше да го убие. 
Но Ролф нямаше време за 
О, Рели, Започна да бяга.

Тогава забеляза, че край 
него минава „рено”. В пос
ледния момент позна журна 
листа. Веднага започна да 
стреля с автомата.

Целият облян в кръв, жур 
налистът Джон Бувие видя 
как ръчна бомба просто раз 
покъса тялото на неговия 
убиец Ролф Щайибог. И това 
беше последно нещо, което 
видя в живота си.

Своя репортаж за акцията 
на „Вочгард интернейшенъл 
ЛТД” журналистът Бувие не 
успя да напише.

КРАЙ

През втората половина на 
деня съпротивата се засили. 
Един гвинейски танк успеш 
но изпълни задачата си: у ни 
щожи в пристанището няко 
лко моторни лодки. Напада
телите се изтегляха в групи 
и Бувие се подготви да сне
ма това поражение с фото
камера.

— Хей ,момче, горе ръце
те! — чу глас. — Обърни се 
към мен с лице...

ци на
разделени в няколко групи, 
които трябва да нападнат 
Конакри откъм море. Опре
делени са времето, мястото 
и реда на дебаркирането на 
всяко поделение.

— Село Каменица в Срем 
покрай Дунава е известно 
като летовище и плаж на жи 
телите от Нови Сад. Това се 
ло също така е известно и 
по това, че в него е роден 
големият сръбски поет Йо- 
ван Йованович — Змай.

— Недалеч от Валевска Ка 
меница в село Бела Църква 
на 7 юли 1941 годиие стана 
първия партизански изстрел 
срещу немските окупатори

Джон Бувие почувствува 
когато позна О, Ре-тръпки,

ли.— Господа — каза генера
лът, — задачата не е лека... 
Тръгнете веднага. Свободни 
сте. Моля майор Мараис и 
капитан Щайнборг да оста
нат.

— Вие, Щайнборг, — про
дължи генералът, — трябва 

цена да превземете 
президентската палата” ида 
постъпите както на време
то постъпиха в Конго пол
ковник Хюг и капитан 1ат. 
Едно поделение, което ще 
тръгне заедно с вас, ще се 
насочи към летището, а дру 
го ще нападне сградата на 
председателството на госпо- 
дствуващата партия... Ваша 
та задача ще бъде улеснена 
защото ще бъде нападната 
и водоцентралата. Майор Ма 
райе, какви са вашите дан
ни за врага?

— Според данни на аген
тите, сега в Конакри няма 
войскови части. Ще трябват 
един-два дена докато непри 
ятелските части се прехвърл 
ят в столицата...

... Изстрели от автоматиче 
ско оръжие събудиха журна 
листа Джон Бувие. Часовни

— Село Каменица при гр. 
Кралево е известно с напре 
дничавите земеделски произ 
водители, както и с голямо- ■ 
то число работници, които 
ежедневно отиват в завода 
„Магнохром” и в другите фа 
брики на промишлеността в 
Кралево.

— Гледай „страшилището” 
от „Тропикана“?

Този тип трябва да прове
рим, — обърна се О, Рели 
към един офицер. — Срещ-

в Абиджан, къдетонах го
говореше, че е служил в Конна всяка

Каменици — планини 
Македония и едно плато за 
падно от гр. Дървар са из
вестни по активното участие 
на населението 
против фашистките окупато

в

в борбатаОТ ПЕТЪК
ри.ВЕНЧАНИДИМИТРОВГРАД

Предполага се, че Камени 
ца край Дидитровград е по 
лучила името си когато се 
лището е било в местността 
„Зубер” на пътя към Сенокос

Борис Георгиев от с. Лукавица и Гро 
здана Христова от Димитровград, Мом
чил Виденов от Димитровград и Светла
на Лазаревич от Пирот, Спасен Младе- 

Милованка Захарова от с. Желю-

РОДЕНИ

Добиха дъщеря
нов и
ша, Станко Манчев и Марица Гюрова от

Генка Георгиева (Соня), ул. 
Ю2 — Димитровград

Ангел и
Сутйеска Гоиндол.

ДО ПЕТЪК
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пратилБеше ми1 ровци
Станоя да га обидем и да видим кикъв

неколко дъна. На 7 юли
йе сай-I1 бия станул. Гостува я

1 избич. Надойдоше го-у селото имаше голем 
сийе од целуту комуну. С исписникатога изле- 
зомо на сред село да се ггорасодимо. Одейед- 
нуш усети скару. Ветьрнат носи миризмуту да 
лек-о а иийс селяцити ли немамо млого прили-

окол вейникат

1I11I ку да обидемо скару сятимо се
„Балкан” кико преперу1)е на ламбу. Пору- 

неколко кобасице, йе
на

I чимо с исписникатога по 
бапчета и биру. Арно ама кой кога да чуйе. 
Оно се уокало — „дай овамо кобасице и две 
бире, дай леб, дай, Йебапчета". Попричекамо е 
иописникатога да се отени малко та некако 
стигомо до келнератога. Додека да дойдем на

видим ценете на кобасицете и на бируту 
свак пут различие. За йеднога бирата два ди
нара и половина, за другога три. За некога 
кобасицете два и двайесе, за другого два и пе-

1II111 ред
М. Петров IАНЕГДОТИ

1Гениеален отговор. 1 десе.IНякой млад музикант вед 
наж попитал Моцарт как се 
компонира симфония.

— Още сте млади, отгово
рил. композиторът, 
да започнете с четене на ба
лади.

— Маестро, нима не започ 
нахте да пишете симфонии 
през дванадесетата си годи
на?

Поручимо и ннйе. За нас кобасицете бео- 
ше два и двайсе, ама бирата 3 динара. Кел-1I нерат одма н>и рече да си притъкмимо ретиш-11 ку затова що нема чинийе.Трябва 1 — А има ли барема вилице? — питуйемо

1 га нийе.

1 — Е, баща ви све йе с вилицу йел — одър- 
сну се келнерат. Я млого обичем теквия пър- 
тени грацан,е — каже он. Кобасице се йеду с1III петопърсницу.

Стиснумо нийе кобасицете и Ьебапчетата 
у руйе, бируту туримо меч ноге, па седомо у 
травутут да чекамо леб. Чекамо, чекамо, коба
сице се утегарише, бирата стану кико мочка, 

дооди. Келнерат саде дума 
„саче дойде леб, саче’-. Човек из крушу падне 

одмори, та вийе да не почекате леб". Под
реждаме- с исписникатога йоще малко, па се 
надигомо да тражимо леб по селото. Исписни-

1— Да. Аз, обаче, не съм ни 
кого питал как се прави то- IIва.

I— Колко харчи? 
— Всичко каквото заработя 1 а леб никико не„Аз” на Маяковски

I паКогато Маяковски попита
ли защо постоянно говори: 
аз, аз, аз, а същевременно 
доказва че е пролетарски 
поет, значи колективист. Той 
отговорил:

— А вие какво мислите? 
Нима за вас цар Николай 
втори е бил колективист за 
щото постояно е говорил: 
ние, ние, ние. А когато пред 
лагате любов как казвате?

IСтойчич иска 

пълномощно
1I кат далеко живейе та решимо да тражимо у 

първете иже. Ка тамо тия из „Балкан” събираш 
леб по селото кико циган>е. Узели бел1 — чаршав, 
разъпели га двойица и оде од ижу на ижу. 
Од йеднога узну погачу, од другога леб, кой 
кво има и кой колко има. Саде работа да се 
върши. Найдомо си нийе леб за

IВ някои села на бабуш- 
нишкг община има прояви 
на хулигантство. В една къ
ща дори хвърляли камъни. 
Затова на общинската кон
ференция на ССРН Стойчич 
от Масурица взе думата и 
се обърна към делегатите със 
следните думи:

У нас милиция не идва. Не 
можем да се отбраним от 
тая напаст. Дайте ми пълно
мощно и право да аресту
вал!.

I1 нас па се вър-1 нумо на ливадуту. Кобасицете се утенчиле, ама 
ли смо паре давали изедомо {)и. А бируту од- 
неоомо у йедън кладенац да се излади. Уместо 
това що смо наручили да изедемо и да испийе- 
мо за ручък, све стиже окол ийиндию.

11Представите си какво ще 
станс ако на момиче каже
те: „Ние ви обичаме”. Нале 
тя може да ви попита „Кол 
ко души сте вие”? Нима не 
се страхувате от такъв въп
рос?

11 А със здравийе,1 Манча с.р.
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