
в ПОСЕЩЕНИЕ НАбрлтимАнГдСиЖоВвАгЦрлд ГРАДА П0-
— Радослав 

Чувич: «Рад
ва ни, че се по
братимихме с 
населението от 
българската 
народност...»
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УКРЕПВА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО 

МЕЖДУ ДВАТА ГРДЦА
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ЪрятстНо След първата конференция на профсъюза 
в Бабушница

АКЦИОННАТА ПРОГРАМА 

- ОСНОВА ЗА БОГАТА 

ДЕЙНОСТ
• вестник НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ*

АКЦЕНТИ В акционната 
програма се 
изтъква, че ро
лята на тру
довата общност 
трябва да се 
издигне над 
тесните форумни 
авторитети.

КОИ Е ПРОТИВ ДОГОВОРА?
зпоредби приеха една трета трудови 
общности, и то главно от обществе
ните дейности в общината.

Казано с други думи — онези, 
от които най-много зависи решаване 

промишленото

аемането на работна ръка е 
било и си остава един от най-3 чувствителните въпроси в на- 

обществено развитие. Особено 
или недостатъчно

шето 
в изостаналите

то на заетостта 
предприятие „Лужница", „Текстилно 
лор“ и останалите стопански органи
зации — си мълчат. Или пък, какъв- 
то е случаят с „Балкан“: открито от
хвърлят такъв договр.

Очевидно — някому е по-изго
дно да си продължи старата прак- 

заемане, която неведнъж е

развитите комуни, където възможно 
стите за заемане са много по-малки. 
Фактът, че за едно свободно работ
но място се явяват няколко десетки 
души убедително потвърждава това. 

Оттук идеята за приемане на 
по заемането, 

което тряб-
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Обществен договор 
Всъщност мероприятие, Тържествено чествуван Деня 

на граничаря
тика на
осъдена и за която неведнъж е каза
но, че създава лошо политическо по 
ложение в комуната.

пътя на аномалиите и 
в областта

ва да пресече 
отрицателните явления 
на заемането. Защото не редки са 
явленията в едно предприятие пър
во да се приемат съпругите на вече 
заетите там работници, техните дъ 
щери, синове, роднини, близки, поз
нати. При това най-малко се води 

кой действително се нуждае 
най-необхо-

ак-Може би, една по-широка
страна на профсъюзната ор- 

безспорно трябва Сърдечни срещиция от
ганизация, която 
да намери подкрепа от страна на 
членовете на СК и останалите обще- 

- политически организации.сметка ствено
най-сетне ще доведе ония, които се 

маската на „самоуправ- 
пзкажат правото си лице 

кажат защо са срещу 
заемането?

работа и кому тя еот
дима. укриват зад 

лепнете да 
и открито да 
обществения договор по

община такъв 
по заемане бе

В бабушнишка
обществен договор 
даден на разискване 
останалите организации

в стопанските и 
презоще 

неговите ра
Ст. Н.

1970 година. Досегаюни

Между общинската конференция 
СЮМ в Бела паланка

Сесия на
на

Младежта от Югоизточна Сърбия строи път
— един бри ската конференция на Съю 

община, а тъ за на
пота ще съчиняват 

^^о^формирщ.е « 
бригадата ще стане 
тември в Сокобаня.

Еди„ месец младите от 
Н1ш! Пирот, Долевац, Дими 

Беда паланка, Але 
Тсинз« Бабушница, Гаджий 
каГсвърлиг и Сокобаня ще 
работят па УР"™ И3 
пътя Сокобаня - Бовш .

На заседанието се водиха
Н и за бъдещия

разискван републикаи-
председатсл па ’

младежта, понеже до- 
председател Миро- 

минава на
В четвърта смяна, от 5 сег 

тември, на младежката тру
дова акция „Морава 71 
Сокобаня ще работи и бри
гадата „приятелите на Мор - 
ва", която ще съчиняват мла 
дежи от десет общини от ог -

сегашния ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ГРАНИЧАРЯ, 15 август 
и 27-гоАишнината от основаването на първите гранични 
части в Югославия в Босилеградска община бяха орга
низирани множество тържества и срещи.

слав Маркович
длъжност (член на Се- 

ЦК иа СКС). 
на стабилиза

нова
накретариата 

Провеждането 
ционните мерки иа Съюзния 

съвет ще бъде
В навечерието на празника представители на град- 

младеж посетиха гра
вша Нишка околия.

изпълнителен 
предмет 
сия иа 
нференция 
дежта, която ще 
след няколко дни.

ска, студентска и средношколската 
ничните застави в Ресен и Рибарци. Във втората група, 

посети граничарите в Рибарци се намираха: СТО- 
ИЧКО АНГЕЛОВ, секретар на ОК на СКС; ВИНКО СТО
ЯНОВ, началник на службата за вътрешни работи и 
ДУШАН ВОРКАПИЧ, командир на граничните части в

(Следва на 2 стр.)

сесията
иа Между

Това е рошено на на следващата се
на секретариата 
общинската конференция н 

която
Междуобщинската кс 

иа Съюза на мла 
се състои

която
Съюза на младежта,

Бела паланка насе състоя в 
14 август. Всяка община пде 
даде от 5—15 бригадири ь 

обо-
Босилеградско.С. Кръстич

ще се грижи за тяхната 
руленост. Щабът на бригада



НОВА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА НА САЩ Сърдечни срещиги поевтини с около 200 до- 
лара един, а щс се спестят 
пет милиарда долара с ану
лирането на повишението не 
заплатите във федералния а- 
парат и провеждането на ня
кои социални реформи.

Президентът Никсън е взел 
решение за замразяване на 
цените и надниците в срок 
от деветдесет дни, за време
нно въвеждане на допълни
телна такса от десет иа сто 
на вносни стоки и временно 
прекъсване иа конвертпбил- 
ността на долара в злато. 
Това в света се протълкува 
като път към истинска дева 
лвация на долара. Никсън, 
между другото, е навестил, 
че в скоро време в САЩ ще 
се формира специален прави 
телствен съвет с министър 
на финансите начело, които 
да води преминаването^ иа 
фазата на замразени цени и 
надници — в нова фаза.

Между мерките, за които 
и Никсън каза, че представ
ляват най-всеобхватиа нова 
икономическа политика през

последните четири десетиле
тия се намират и решенията 
за въвеждане иа специални 
облекчения за нови капитало 
вложения, за намаляване на 
една част на таксите на дома 
шии автомобили, което ще

Динар-долар-без промени
Народната банка. ДоПровъзгласяването па до

лара за „флуктуираща валу
та“ разтревожи света. И ме
жду нашите стопански ръкс 
водители и собственици на 
девизни сметки се почувст
вува известно неспокойствие 

— Няма място за тревога 
— заяви Лазар Яничнч дире
ктор на девизния от

дел в
ларът и занапред си остава 
у нас 15 динара и всички на 
ши банки така го обменят 
Собствениците на девизни 
сметки могат да теглят, по
вече утвърдения курс, своя 
валута в долари, колкото си 
искат.

Тито ще говори на Тйентище Пйер Тридо в 

Югославия
Среща край границата

На централното тържест
во по повод ЗО-годишннната 
от въстанието на народите в 
Югославия, което ще стане 
на 5 септември на Тйентище 
ще говори президента Тито

Той ще открие н паметника 
край спомен - костницата на 
загиналите герои от битката 
на Сутнеска.

Паметникът иа 
воини на Сутйеска е дело на 
известния скулптор Миодраг 
Жнвкович. Паметникът 
дставлява символично битка 
та и геройството на непобе
димата Титова армия.

За тържествата на Тйентг 
ще се вършат щателни под
готовки.

бави впечатления граничар- 
ски живот.

И така все до вечерта. В 
също време, на игралищата 
в двора на казармата в Бо
силеград започнаха спортни 
срещи за купа между отбо
рите на ЮНА, градския ак
тив от Босилеград и селския 
от Райчиловци. Многоброй- 
ните посетители радушно по 
срещнаха и поздравиха това 
организирано спортно състе
зание.

На Деня на празника в тъ
ржествено украсената казар 
ма започнаха главните тър
жества. Представителите на 
общинските обществено - по
литически организации меж 
ду първите дойдоха и чести
тиха празника на граничари
те.

С поздравителното си слово 
председателят на ОС Влади
мир Стоичков честити 
ника, като изтъкна значени
ето на разнообразното сът
рудничество между гранича, 
рите и населението в кому
ната. Стоичков каза, 
напред това сътрудничество 
трябва да крепне, а особено 
в културната и спортна об
ласт.

(ОТ 1 СТР.)

Президентът па Канада 
Пйер Тридо със съпругата 
си, пристигна в частно посе 
щение в Югославия.

Тридо е на Адриатика и 
вече е посетил Свети Сте 
фан, Будва и залива на Бо- 
ка Которска. Канадският 
президент Тридо ще бъде 
приет и от президента на 
СФР Югославия Йосип Броз 
Тито.

Тук, в заставите гранича
рите сърдечно посрещнаха 
своите гости, дошли да им 
честитят празника. Същевре
менно от лицата па тези мла 
ди воини проличаше гордост 
зарад изпълняването им на 
един голям и специфичен 
дълг. На своите гости те с 
удоволствие показаха, че и 
в безпътните и трудно про
ходими терени може да се 
организира приятен и уютен 
живот. Това им предлагат 
обзаведените помещения, до 
брите средства за развлече
ние и богатата храна.

Навсякъде се чувствуваше 
висока войнишка дисципли
на, неразриво другарство и 
безпрепяствено изпълняване 
и на най-сложни задачи. Де 
нонощните бдители на наши-

падналите

пре

НОВИ УЛИЦИ В 
ДИМИТРОВГРАД
Комунално - услужно преА' —.___

приятие „Услуга“ в Димитро

Гп:“^Хд, З.сгд»тг я. Изпълтгслам отбор н,
тези дни договор до осми ССРН В БабуШНИЦИ
септември — Деня на осво
бождението на Димитров
град — да построят следни
те улици в града: „Хр Ботев“ 
на дължина от 250 м, десния 
тротоар на площад „Освобо
ждение“ до ж.п. рампата и 
ул. „Георги Димитров“ от ул. 
„П. Тасев“ до безименната 
улица в дължина от 250 м 
докато улица „Моша Пияде“ 
от площад „Освобождение' 
до ул. „Люба Алексова“ с дъ 
лжина от 370 м. ще бъде за
вършена до 28 септември.

Късно ли е за септемв
рийски награди? те граници с гордост показ

ваха не само своя удобен жи 
знен

праз-

кът, но и съвременното 
им оръжие и връзки, с кои
то са винаги сигурни на своя 
пост.
Младежите предадоха свои 

скромни подаръци, а след за 
куската, която им организи
раха граничарите 
общо веселие. В 
то за отдих бе устроена им
провизирана танцова забава 
И тук се сключваха 
знанства между младежите 
и граничарите, които 
ставата фактически предста
вляват малка Югославия. За 
щото тук няма република и 
кран, от който 
— граничар.

Разговорите са непринуде
ни и сърдечни. Дошлите мла 
Лежи, от които още утре ден 
мнозина ще заминат в ЮНА 
а някои сигурно и нашите 

се интересуваха за 
специфичния, но пълен с ху.

Освен именуването члено
вете на секциите и комиси- 

при общинската конфе
ренция на ССРН в Бабушни- 
ца, на състоялото се 
дни заседание на Изпълните
лния отбор на ССРН, обстой 
ио бе разгледан въпросът за 
присъждане иа септемврий- 
^ награди, по случай осво
бождението на Лужнишко 
(Бабушнйца) от фашизма.

С решение на общинската 
скупщина в Бабушнйца от 
тази година се установява се 
петмврийски награди, които 
всяка година в навечерието 
на деня на освобождението 
от фашизма — 6 септември 
— ще се присъждат за.извън 
редни успехи в стопанската 
обществено-комуналната, ку- 
лтурната и др. видове дейно 
сти. Наградите са: 2 плане
ти, 3 дипломи с по 1.500 ди
нара и 3 грамоти.

Изпълнителният отбор, 
като се запозна с правилата 
по присъждане и като обсъ
ди всестранно тазгодишните 
възможности за присъждане 
на септемврийски 
зае .становище, че с тазгоди
шните предложения се 
снява. Освен това, с оглед че 
тая година тази награда се 
присъжда за пръв път. Из
пълнителният отбор е на 
мнение, че тя трябва да об
хване целия следвоеннен пе
риод на дейност, а не само 
резултатите за последната 
година, както се предвижда 
в правилата.

Същевременно се изтъкна 
че тъй като тази година се 
чествува 30-годишнина от на 
родното въстание, септем
врийските награди трябва 
да допринесат щото търже
ството да бъде по-богато.
^ Накрая Изпълнителният от 
бор именува членове 
цията

че и заите

тези
започна

похмещение-
След товао/- т- председателя на 

СС и Кроне Станков, 
тор на тлъминската

на сек-
по обществена дей

ност на жените, секцията по 
обществено -

дирек-
.... коопера 
ция предадоха подаръци на 
граничарите. ц -

ски
нови по-

икономически 
отношения в стопанската и 
нестопанските дейности, за 
кохмунално - жилищни въпре 
ССРН Избори' Развитие на

Строежът на тези в за-улицн
ще струва над 196.000 дина- Командирът

те части, Душан Ворк^ 
изказа олагодарност на вни 
манието, с което обществе 
но-политическите

ра.
да няма воин

и политическата сис
тема, за въпросите по вън
шната политика и

За похвала е и делото на

ШП1 редовно-се отнасяткъч 
граничарите и

жителите от улица „Бурбл" 
Те сами асфалтираха улица
та. Стойността

междуна- 
отношения, за 
и печата.

ционалните
информация

изтъкна, 
все по-вече ще крепне и ще 
се развива сътрудничеството 
им с населението, а специал 
но с хмладежта.

че
на извърше

ната работа възлиза на.на/, 
7 000 динара.

Ст. Н.

За постигнатите успехи с 
граничарите, за укрепване 
на братството и единството 
п за укрепване на общона
родната отбрана 
тия период другаря Ворка- 
чпи връчи грамоти на мла
дежките активи в Извор и 
Босилеград, 
дежките организации при ос 
новното училище и гимнази- 

в Босих\еград.

В. Г. Димитровград
БРАТСТВО 

ВВСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ . в 

ЮГОСЛАВИЯ
Излюа всехк 

Урежда редакционна колели 
Директор, 
оттокореа редактор 

АСЕН ЛАЗАРОВ 
Издааа „Братство' — н*ш 
о». Пфшп 72, телефов 

и ■ 21-480.
Гадаплаи абонамент 1$

При граничарите в измина-
слел

СФР

както и на мла-петък Деня на 
август —

граничаря — 15 
- най-тържествено
ое отпразнуван между гра
ничарите на

изведен не на 
град“.
-Да заставата при Градини 
иоЩМлТп!Са бЕШг тъРжестве-

ТУ 1 ,«а6ите работници от пълниха граничари и гимна-
заста1атаЯпрГселоГ°В^,На ЗИС™Те 3апочнаха с™и
Деня на граничаря бетарже- те_^рещ1Д във Футбол и во 
ствеио отпразнуван. Предста леибол- Окончателен победи 
вители на „Свобода" преда- тел във Футбола бе отборът 

' ”а гРаничарнте скром- на граничарите 
подаръци, а след това бе 

предадена подбрана 
но-забавна

„Дихмитров- ятанагради
гямеа ■ димитровград

ските застави. В подделение- 
то на взводния I разряд Ми- 
ио Крижан беше особено ве
село. На

След рецитала, който из-закъ

посещение им бяхз 
дошли обществено - полити
ческите работници от Димит 
ровград и представители на 
комоинат “Димитровград“. 
Крум Величков, секретар на 
партийната организация, пре 
даде на граничарите 
плект обувки, най-ново

а по-

от тлъминТщ. омота «23-3-7» Служба 
ЯРУшпшо книговодство 

Наш

ни
ския район, 
отборът на градския 
Вечерта бе организирана тг. 
нцова забава.

а по волейбол 
активНар. б култур-

коятспрограма, 
трая до вечерните часове.ком-

про- С. КръстичСтраница 2 В. В.
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В посещение на Александровац — града побратим на Димитровград

УКРЕПВА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ (ВАТА ГРАДА
Н Радослав Чувич: „Радва ни, че се 
побратимихме 

, гарската народност ..."

Н Йован Пейчич: „Димитровградча 
ни ни приеха много хубаво/’
Е Как се завърза приятелството . . .
Щ Какво можем да научим 
дровчани ...

Посетихме през тези горещи дни Александровац, 
града побратим на Димитровград, за да запознаем наши
те читатели по-обширно с живота в тази комуна и пред
стоящите връзки й посещения между двата града.

Алекснадровац е малък, напреднал градец, 
те на Копаоник. Наброява 5 000 жители. Главен 
на населението е земеделието и животновъдството. А на 
последък се развива и промишлеността. Александровац и 
целия край се слави с хубави вина. Надалеч 
алексанровашкото черно вино, виняк, хубаво грозде и 
други плодове.

В края на септември се устройва традиционната 
„Жупска берба“, на която ще гоствуват и димитровград- 
чани.

с населението от бъл-

:

от алексан

в поли-
поминък

са известни

Изглед от АлександровацПрез последните години А- 
лександровац бележи завид
ни резултати и е на първо 
място в Републиката по бла
гоустрояването. Всичките 54 
села в комуната имат елек
трически ток, над 60 киломе 
тра асвалтови шосета, пове- 
чето села имат водопроводи,, 
множество селскостопански 
производители 
ски машини, движението в 
комуната е твърде развито, 
а някои села дори имат рей
сови линии направо до Бел-

дори всички обществени ра
ботници, които заедно с на
шето население изграждат 
културни домове, училища 
водопроводи, електрифици
раха селата. Един от тях 
Петър Петров, брат на Илия 
Петров, моя колега, предсе
дателя на ССРН в Димитров 
град беше непосредствен и- 
нициатор за установяване на

дско, каза другаря Чувич.
В това направление дават 

пример вече основните учи
лища „Моша Пияде“ в Ди
митровград и „Аца Алексич“ 
от Александровац, чиито ко 
лективи вече сътрудничат.

Завеждащия културен от 
дел при Общинската скуп
щина, Йован Пейчич, родом 
от Бела паланка, каза че о- 
собено много се радва, че 
връзките между двата града 
укревпат.

— Аз бях в Димитровград 
на фестивала и нямам думи 
с които да опиша сърдеч
ния прием.'.Мое мнение е за 
напред културно - художест 
вените дружества от двата 
града да разширят сътруднг. 
чеството помежду си, да си 
правят по-чести посещенш. 
като при това се посещават 
и селата, а не само центро
вете на комуните. Аз предла 
гам литературния клуб от 
Александровац редовно да 
участвува на майските сре
щи на писателите от СР Сър. 
бия в Димитровград, 
тази година имаха първата 
си среща.

Понесохме отлични впеча
тления за Александровац, за 
хората на тази комуна, кои

то имат ясни концепции на 
своето развитие занапред. В 
канцеларията на председа 
теля Чувич само за кратко 
време ние бяхме осведоме
ни по всички най-съществе
ни въпроси на средносроч- 
ното развитие на комуната 
Тук не съществуваше ника 
кво колебание. Нашите при
ятели слагат ударение на р? 
звитието на местните общнс 
сти, които са носители на 
благоустрояването.

сътрудничи с кооперация 
„Сточар“. Тя изкупува изве
стно количество малини, до- 
като „Сточар“ пък купува 
спиртни питиета. Това сътру 
дничество обаче все още е 
недостатъчно. Конфекция 

„Свобода“ от -Димитровград 
може да купува произведе-земедел-

град.
В града се строи много ху 

- бав Културен дом с модерно 
архитектурно решение, в кой 
то ще се провеждат култур- 

спортни състезания. Ще 
струва над един 
стари динара. В града 
рядко хубав басейн за 
не и рекреация на много ху
баво място, който привлича 
жителите в тези горещи дни.

Предстои изграждане 
модерна рейсова станция 
която ще спират автобуси от 
общината и останалите ме- 

в Сърбия свързани с то-

В канцеларията на прелее 
дателя в миниатюри може
ше и нагледно да се види бъ 
дещето на тази комуна. Тук 
беше макета на строещия 
се Културен дом, макет на 
града, рекреациония център 
екземпляри от руди и про
чее.

ни и милиард 
има 

къпа-

Оставихме нашите прияте 
ли. Рейсът ни понесе из пи- 
томата долина, край зелени
те лозя и овощни градини 
където сръчните ръце на а- 
лександровчани бяха обрабс 
тили всяка педя земя. А в 
дворовете пред хубавите къ
щи и обори се виждаше но 
вото — хубави земеделски 
машини и леки кола.

М. Андонов 
Б. Николов

на
в ,

Басейнът: любимо място на млади и стари 
ния на
пред „Вино-жупа“ 
да изкупува от димитровгра 
дски „.Сточар“ по-големи ко
личества малини, къпини и 
вишни, но за сметка на това 
„Сточар“ трябва да обезпечи 
пласмента на жупски вина и 
други произведения, за кои
то съществува интерес в то
зи край. Също така „Дискос“ 
предприятие за производст
во на грамофонни плочи, е 

'заинтересовано да открие в 
Димитровград магазин тъй 
като плочи с народна музи
ка се търсят много в 
край и в съседна НР Бълга
рия.

„Жуплянка“. Зана- 
е готова

ста сътрудничеството. Аз и Илия 
Петров се срещнахме и 
така започна ... След това 
разменихме няколко делега
ции. Тази година на фести
вала в Димитровград присъ- 

взе участие в про- 
по-голя-

зи град.
Имахме щастие лично да ра 
зговаряме с един от инициа
торите за побратимяването 
на Александровац и Димит
ровград, 
дателя на 
РАДОСЛАВ ЧУВИЧ, които 
момента заместваше предсе- 

на Общинската скуп- 
Беше петък, пазарен 

Димитров-

коитс

Това беше предсе- 
ОК на ССРН д-р- ствува и

грамата една наша 
група. Другарите

много хубави впе-

1!
се завъма

чатления от Димитровград 
Те са приети от ръководите- 

и населе-

дателя 
щина.
ден, както и в 
град. При Чувич имаше мно 

селата На големи^симпатии и
готвим за до- 

септем-

лите 
нието с 
затова ние се 
стоеи реванш през

го посетители от
причакахме малко в 

коридора, докато секретаря 
на общината не узна, че сме 

на „Братство

затова Щ§този
ври.

Културните връзки по
добри ОТ стопанските

журналисти 
— веднага прекъсна с посе
щенията и ни прие заедно с 
другаря Чувич.

А
Сътрудничество, но не са
мо във форумите ...
Другаря Чувич изнесе ед

но интересно предложение 
Той предлага занапред сът
рудничеството да се спусне 
между работниците и селя
ните от двете комуни, как
то и на спортното поле.

— Очакваме занапред 
нашата комуна да дойдат и 
непосредствени 
тели, специалисти, хора 
изкуството, които да извър
шат обмен на опит и да за
вършат приятелство с наши 
хора. А също така 
производители да се 
наят по-добре с живота 
населението в Димитровгра-

?рУ^аГ8иТ°Ал™рАоИва« 

посветил едно заседание
сътрудничеството с Димитро 
вграГи възможностите за 
по-нататъшното му укрепва

, как-

Доволни от сътрудничест
вото с Димтировград

— Доволни сме от сътруд
ничеството с Димитровград 
и особено ни радва, че сът- 

с население от дру 
и с това на де-

Vна ай ,. V'рудничим 
га народност 
ло укрепваме братството и 
единството в нашата репуб
лика, заяви Чувич.

Другаря Чувич ни запозна 
това побра-

в шне. Културните връзки
тогава, са произволи- I

констатира на кг.”''.-то се 
на завидно
стопанските

равнище локате 
са все още в за-с историята на [ •тимяване.

— В Александровашка 
му на работят петнадесетина 

работници от Ди
митровградско. Те са много 
добри и активни работници

20 АВГУСТ 1971

ко- родиш.
ро7п^УИМ*.”Кра3№ШВ На РКРА

и наши 
запоз-и „Димит-

Другарите Чувич (ляво) и Пейчич (дясно) дават пояс
нения за новия културен дом

напросветни
годишно.нара
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6 БосилеградВ Боснлеградскж комуна

ОСНОВАН 

В ЛРЛО СТУДЕНТСКИ
КЛУБ

МЕРКИТЕ НА 

С И С
пост, с която стопанските ор 
ганизации са посрещнали ме 
рките на Съюзния изпълни
телен съвет.

Същевременно на събрани
ето ще вземат участие ком
петентната по стопански въ
проси общинска служба и 
представители на банките. 
Тс ще изготвят анализ за по
ложението на босилеградско 
то стопанство в светлината 
на стабилизационните мер-

нъчна политика върху обла 
гитс на дохода, данъка на о 
борота и др.

Съществува необходимост 
положението на всяка трудо 
ва и стопанска организация 
обстойно да се разгледа. То
ва нещо се отнася и за ня
кои планирани нестопански 
акции, чнето реализиране ЯС 
радн ограничаването на крс 
днтнране и инвестициите се 
га може да се доведе под въ 
прос.

На събранието бе решене 
всички политически и адми
нистративни акции по тоя 
въпрос да бъдат еннхронизн 
рани на общинско равнище 
при което най-много да се 
почувствува единодействие 
то на обществено - политнче 
ските организации.

Освен това бе заключено г 
идващата седмица от страна 
на общината да се устрой 
ново събрание, на което да 
вземат участие най-отговор
ните от стопанските органи 
зации: директорите, завеж
дащите книговодствата, ръ
ководителите на самоуправ! 
телннте органи и др. Те ще 
бъдат дължни да дадат мне
ния и предложения за разре 
шаването на създаващите сс 
трудности като последица 
на недостатъчна подготве-

Действуването на стабили
зационните мерки на Съюз
ния изпълнителен съвет вече 
се чувствува и в стопанския 
живот в Босилеградска общ
ина. Вече става известно, че 
с прилагането на тези мер
ки на първо място дребните 
стопански организации ще 
изпаднат в затруднения.

По инициатива на секре
таря на Обйщнския комитет 
на СКС, СТОИЧКО АНГЕ 
ЛОВ се устрои събрание, на 
което взеха участие ръковод 
ствата на общинските обще
ствено-политическите орга
низации и съответните пред 
ставители на общинските 
служби.

На събранието главно се 
обсъди положението на сто 
ланските и трудовите орга
низации в комуната в рам
ките на действуващите ста 
билизационни мерки на Съю 
зния изпълнителен съвет. Вър 
връзка с това е заключено 
че е необходимо на общин
ско равнище да се превземат 
съответни мерки, за да не сс 
пренебрегне създаването нг 
някои крупни последици г 
стопанския живот. Именно 
освен другото, отговорните 
общински служби трябва да 
преизпитат досегашната да

вено-политическа и култур- 
но-забавиа дейност. Сигурнс 
е, че за това нещо не са ви- 
новни всички, 
онези от селата, които не са 

в нито една орга 
Това е голям ми

СЛЕД НЯКОЛКО напраз- 
ни опити, миналата седмица 
успя да се устрои по-масово 
студентско събрание, макар 

него не взеха участие 
общия

а най-малко
че на 
една пета 
брой студенти в Босилеград- 
ска община.

Целта на събранието бе 
да се основе роден клуб и 
да се водят разговори по сту 
деитските проблеми, какте 
и за дейността им през лят
ната и зимна ваканция.

Макар, че на дневен ред 
бяха поставени много важ
ни въпроси изостанаха очак 
ваните разисквания и пред
ложения. Още повече изне- 

, с оглед настроението 
най-висшите общински

свързани 
низация. 
нус, защото приносът на те
зи млади учащи се би бил 
значителен в случая ако се 
организират и мобилизират 
за работа.

Неофициално, например е 
младежкия клуб или в обик 
новен разговор студентите 
засягат много наболели въ
проси, отнасящи се пред! 
всичко до материалните им 
и други трудности, 
имат при школуването им 
Сега обаче те не се изказва
ха. Ето защо остана без от
говор въпроса какво е мате
риалното положение на оне
зи студенти, които не полу
чават кредити и стипендш 
и дали тук се спазва социал
ния момент и се имат на пре 
двид учебните резултати и 
ли се пак от това отстъпва

Не се чуха отговори на вт 
проса какво е жилищното 
състояние на студентите у 
другите им условия за рабо-

част от

ки.
В тези важни разговори 

ще сс включат и стопанска
та камара от Лесковац. Цел
та с да се превземат опреде 
лени мерки и намери изход 
от отделни трудности.

След това по инициатива 
на Общинската синдикалн? 
организация ще се устроят 
разговори с работниците във 
всички трудови организа
ции, при което от най-отго
ворните ще се търси да пред 
ставят истинското положе
ние в организациите им.

коитс
нади
на
ръководители в комуната 
които присъствуваха на съб
ранието, подтикваха студен
тите на разговор и обещава 
ха, че ще се застъпват поне 
някои от проблемите им да 
се разрешат.

Вместо това всичко завър
ши с избирането на ръково- 

. дство за студентския роден 
клуб. Такъв и до сега е съ
ществувал, обаче съвсем фо
рмално. Той не е успял да 
събере и мобилизира студен 
тите по време на ваканциите 
им за някои необходими ак
ции. Още по-изненадващо е 
и това, че в момента нитс 
тоя клуб, нито пък някой 
друг в общината има точна 
евиденция за-броя на студен 
тите от Босилеградско.

Това говори, че фактичес 
ки студентите бездействуват 
в своя край, не проявяват ни 
какъв интерес към общест-

Единствено подир тези ра
зговори и събрания ще мо
же най-квалифицирано да сс 
заключи какво по-нататък
да се превзима, за да се пре
махват трудностите, коитс 
се вече явяват в дейността 
на стопанския живот в Боси 
леградска община.

та.
Тези и още много други 

въпроси изискват определе 
ни изучвания и обстойни ра 
зглеждания. Обаче за нача 
ло е нужно посредством Об
щинската младежка органи 
зация да се изнамерят начи
ни как студентите по-често 
да се организират за разго
вори, срещи и акции.

В. В.

ДРАГОВИЩИЦА - ВСЕ ПО-НЕЖТА
В. в.

които довеждат до замърся
ване на реката. Всички уби
ти скитащи кучета вместс 
да се хвърлят в гробищата 
за добитък, се хвърлят в ре
ката. Тук те и остават, все 
докато не се разстроят.

Подобно на това 
други нечистотии, 
са боклук, отпадъци от хра 

— се хвърлят в реката. 
Това нещо редовно 
вят мнозина жители на Бо
силеград.

и всички 
каквитс.

. на
го пра-

ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА 
В ЛЕСКОВЕЦ

С КЛОНОВЕТЕ В:

— БУЯНОВАЦ 
— БОСИЛЕГРАД
- ВЛАДИШКИ ХАН 
— ВЛАСОТИНЦИ

' — ЛЕБАНЕ ~
— ВУЧЙЕ 
— ГЪРДЕЛИЦА и
- СУРДУЛИЦА

Не по-малко 
мето на замръсяването 
принася и транспортното пре 
дприятие. Всички 
би ми

за увеличава-
до-

неупотре- 
масла се пускат в рекг

та.

Ето защо посетителите нг 
реката са огорчени и търсят 
интервенция на компетентни 
ге. В случая това са: санитар 
мия инспектор и общинска
та комунална служба.

За разлика от по-рано — 
водите на река Драговищица 
са нечисти.

Реката

горещите летни дни не само 
да се разхладят, но и да на
мерят същински отдих в та
зи хубава и някога чиста 
планинска река. А такива не 
са малко: не касае се само 
за онези от Босилеград, но и 
за дошлите тук на почивка 
от разни краища в страна
та. А такива в сезона на го
дишните почивки има наис
тина много.

става все по-замър- 
сена и това тревожи всички 
онези, които са свикнали в

— Не е трудно да се наме 
ри решение и реката пак да 
бъде чиста — приема спестовни влоговеказват те и по 
принуда отиват на плаж по 
нанагорището на реката пс 
няколко

със заплашане на го
дишна лихва от 6 и 7,5 на сто

спестовници с влогове от 1.000 
вече носи динара са застраховани от последствия, 
та на злополуки.

Банката

Всички и по-
километра. Децата 

се къпят именно там където 
водата е най-замърсена. Обн 
киовено край градския мост 
Това може да бъде сериозна 
опасност, защото никой 
може да гарантира, че така 
замърсената вода няма 
предизвика и някоя 
мия.

води валутни сметки на частни лица 
> заплашайе на лихга от 6 и 7,5 на сто. 

Спестовната служба в централата на банката 
работи всеки раоотен ден от 7 до 19 часа

Изненадва обаче че никой 
не се грижи достатъчно во
дата на Драговищица да бъ
де чиста както и някога. А

не

‘ф ФТ Телекс — 166-79 \КБ 
ТЛчУ .о Телефони: 20-15, 21-15, 33-63

дадали е наистина толкова тру 
дно да се забранят само ня
колко необмислени

епиде-
прояви В. В.
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Ще се разреши един важен въпрос В разгара на туристическия сезон

НИШАВА ЩЕ ТЕЧЕ ПО-СВОБОДНО ЗВОНСКА БАНЯ Е ПЪЛНА
■ ■ ■

В ТЕЗИ августовски дни 
Звонска баня

в сравнение с ланския. Огра 
ден е само басейнът, напра
вени са кабини с душове, ст» 
блекалня, заменени 
вете и масите в ресторанта 
а и една вила е подновена с 
мебели.

По отношение на услугата 
почти нищо не е направено, 
макар че до известна степен 
снабдяването е по-добро. До 
неотдавна обаче някои лица 
от персонала не се отнасяха 
прилежно, зарад което бяха 
отстранени от работа.

Същевременно и грижите 
по здравеопазването, както 
и оказване на специалистка 
лекарска помощ не е на за
видна висота. Гостилничар- 
ското предприятие „Църни 
връх“ е осигурило три пъти 
седмично идването на лекар 
по обща практика, докато 
само веднъж през седмицата 
идва невропсихолог.

Досегашната практика, а 
и съвременните изисквания 
за развитие на туризъм, изи
скват коренно преустройст
во на организацията в баня
та, тъй като много неща — 
навременна лекарска помощ 
и редовен лекарски контрол, 
организиране на забава и ку
лтурни развлечения, качест
вено и културно обслужвано 
и под. — липсват.

В гостилиичарското пред
приятие 
след туристическия сезон 
който ще продължи до края 
на септември, да се органи
зира съвместно съвещание 
между представителите на 
Димитровград, Пирот и Ба- 
бушница, чиито жители глав 
но представляват повече о* 
половината гости.

е препълнена 
от курортисти. Всички мес
та — ив обществения, и е 
частния сектор — са заети, 
а няколко семейства от вът- 
решноста трябваше да се въ 
рнат обратно. За разлика от 

месец, августовски
ят прилив на курортисти е 
постоянен и има изгледи пла 

да бъде преизпълнен.
С оглед на това, че няма 

централна евиденция колко 
хора пребиват в Звонска ба
ня, сведенията, които ще по
сочим отнасят се само до ка 
пацитетите на гостилиичар
ското предприятие „Църни 
връх“ в Бабушница. Именно, 
всичките около 200 свобод
ни места във вилите са зае
ти. Немалък брой курортис
ти летуват в частните вили 
а и във вилите на различни
те трудови организации. Та
ка, че според една груба пре 
ценка, в Звонска баня 
мента има и над 300 гости.

Както и в предишните го
дини, така и тази, мнозина 
са дошли зарад лечебните 
свойства на водата, но не ма 
лко са и ония, които идват 
в тоя живописен, прекрасен 
край да си починат.

са столо

миналия

:
нът

В МО-

2-.--' 7
От друга страна, сравните 

лно ниските цени — пансио
нът се движи от 33 до 38 ди
нара— също са причина за 
големия брой летовници в 
Звонска баня. Докато цената 
за нощуване се движи от 8 
до 14 динара, в зависимост 
от качеството на стаите.

НИШАВА е Но както и да е, сигурно 
е едно: ще се намерят сред
ства и сили акцията да се 
доведе докрай. Тогава Дими 
тровград няма да може да 
се познае. От двете страни

опасност на реката ще бъдат построе
ни кейове и досега непрохо
димите брегове на Нишава 
ще се превърнат за най-при
ятни места за почивка.

М. Андонов

Димитрбвград сигурно още 
от основаването на града въ 
рху бреговете й. Особено 
днес, когато градът чувстви
телно нарасна, а от двете 
страни на коритото й нака
цаха къщи и стопански пред 
приятия. През последните го 
дини на няколко пъти река
та заплаши предприятията с 
водите си, застраши и гра
да. От година на година ре- 
ката ставаше .по-оцаена. и.по .. 
-мръсна. В нея изхвърлят от
падъчни води някои предпри 
ятия и кланицата. Нишава 
се заглави във върбалаците. 
Затова се наложи да се пред 
приемат спешни мерки да 
се регулира коритото й.

От няколко месеца насам, 
благодарение настояването 
на общинската скупщина в 
Димитровград, вече 1,5 кило 
метра от коритото на Ниша 
ва през града е в строеж. От 
мостовете — до града. Обхва 
нат е най-угрозения дял. Ст-

изказват желание

Без особени изменения в 
снабдяването и услугата

Белградското предприятие »Морава« 
отпуска 150 000 динара

— Ще се защити селището от лявата 
страна на реката —

Този туристически сезон 
няма съществени изменения Ст. Н.

тие „Морава“ и с допълните 
лни средства на стопанските 
организации ще продължи 
започнатото регулиране от 
жп. гарата до Лукавишка ре 
ка. По този начин ще се за
щити селището, което се на
мира на левия бряг на Ни
шава.

Работническия съвет на 
сдруженото водостопанско 
предприятие „Морава“ в Бел 
град одобри на Общинската 
скупщина в Димитровград 
150 000 динара за регулиране 
на течението на р. Нишава 
през града. Средствата са о- 
безпечени от фонда за спе
шни интервенции.

Поради честите наводне
ния в града и стопанските 
организации, които се нами 
рат край реката (ИГП „Ди
митровград“ и „Свобода“) О- 
бщинската скупщина е взе
ла решение да се регулира 
коритото на Нишава.

С одобрените средства на 
водостопанското предприя-

роежа финансира частично 
Републиканския фонд по хи
гиена в Сърбия, водостопан- 
ското предприятие в Ниш, а 
известна част обезпечава 
общинската скупщина.

—Досега са извършени ра 
боти за около 800 000 дина
ра — ни уведоми Йордан Ма 
ринков, отговорник по сел
ско и горско стопанство при 
общинската скупщина в Ди
митровград, който се грижи 
за регулацията на Нишава. 
— В срок от пет години — 
продължи Маринков, следва 
Аа се прочисти и уреди ко
ритото на Нишава на дъл
жина от 3,5 километра.

Да се изпълни решението 
на общинската скупщина!

— Имат опасност — каза 
Маринков — да дойде до из
вестен застой в работата. 
Именно, стопанските органи 
зации в 'Димитровград не 
внасят суми за регулацията 
на Нишава, макар че отдав
на са дали съгласие да уча
ствуват в тази акция, а вече 
има и решение на ОС по то
зи въпрос. Това нещо може 
да е от голяма вреда ако се 
има пред вид, чс селището 
край желозопътната гара е 
много угрозено със сегашно 
то корито на Нишава.

Басейнът в Звонска баня

ЗАМЕСТНИК инспектора 
по пазара Йордан Маринков 
в Димитровград ни даде те
зи дни и следните сведения: 
„В „Балкан“ колбасичарят 
Ачко правил кебапчетата и 
колбасите по-малкн. На 6 
кг колбаси — слагал 9 кг 
материал! Пържолите вме
сто 150 
грама. Нередности намерил 
и при частника Георги Со
колов, който правил същи
те престъпления. МаринкоЕ 
е намерил, че и частния хле 
бопекар в Димитровград Ма 
рко Призреиац прави хляба 
по-малък, теглото му е по- 
малко. Намерил е нередно
сти и в месопродавниците 
на „Сточар“. Намерил, да 
речем, че юнешко месо про
дават като телешко и ти.

СЪВЕСТТА Пито едни от тях не е нака
зан. Нито един не е увол
нен.

А с тия постъпки въпрос
ните другари нанасят сери
озна вреда на предприятие
то, в което работят. Нару
шават авторитета, му. Дори - 
да кажем и това, че мнози- 
на по незаконен път и забо-; 
гатяват.

имат тегло 120

ВЕЗНИТЕ Не ни е известно дали па- ^ 
ртийните организации в 

„Сточар“, „Балкан“ или ня
кое друго предприятие са 
изхвърлили от редовете си 
такива провинени. А много 
е ясно — че те нямат нищо 
общо със Съюза на комуни
стите, че отдавна са опетни
ли и своя образ и образа на 
предприятието си.

Провинилите си имат име 
и презиме. Защо тогава в 
трудовите организации не 
искат да съобщат имената 
им? Или има и други про
винени и взаимно се „пазят"?

М. Андонов

Нямаме намерение тук да 
изброяваме нередностите. И- 
скаме да повдигнем един 
друг въпрос. Срещу наруши 
телите се съставят актове 
Тези актове стигат при съ
дията за нарушения. И мно
зина получават заслужено
то — биват наказани. Други 
пък направо си получават 
мандатни глоби.

Интересува ни 
предприемат трудовите орга
низации към тия другари? 
Доколкото ни е известно —

Маринков намерил и дру
ги нередности. След най-но
вото поскъпване на някои 
луксозни артикули — изве
стни продавачи се опитали 
да правят търговия, в някои 
магазини не са поставени 
новите цени и тн.

какво
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съоб-иа самоуправлението, 
бразяване с новите 
иа стопанската и обществе
ната реформа и изхожда от 
приетите заключения иа вто 
рия конгрес на самоуправите 
лите и втората конференция 
на профсъюза в Сърбия, про
фсъюзната организация в 
Бабушиица в акционната си 
програма предвижда оживот 
воряване на същите. Главни
те акции обаче и занапред 
ще се развиват в самите тру 
дови организации, където се

туристически места и под 
На първо място тези облаги 
ползват работниците с раз
клатено здраве и работници 
тс с по-ниски лични доходи,

След първата конференция на профсъюза в Бабушиица мерки

АКЦИОННАТА ПРОГРАМА 

ОСНОВА ЗА БОГАТА ДЕЙНОСТ
В акционната програма иа 

профсъюза са набелязани о 
ще мерки: за по-добра обще 
ствена прехрана, откриван' 
на работническо - спортни 
игри, защита на жизненото 
равнище иа слабоплатеиите 
работници, пенсионерите, сс 
циално угрозените, 
дмте и пр.

Общо, като се застъпва за 
развитие и продълбочваие

брали като временно задъл 
жеине, което трябва да за- 

когато
С организационното си ус

тройство и кадровия състав 
профсъюзната организация в 
Бабушиица става деен фак
тор в обществено - полнтиче 
скня живот на комуната. Не 
що повече: с приетата акци- 
опна програма върху ленвот 
рептящите стопански пробле 
ли», тя е на път да отговори 
цялостно на съвременните 
изисквания и належащите 
задачи, които трябва да ре
шава.

Като прие Конференцията 
като най-подходящ органи 
зациоиен облик, даващ въз 
можиост за всестранна изя
ва, и Съвета, като дейно о 
ператпвио тяло, профсъюзна 
та организация в Бабушиица 
още на първата си общин 
ска конференция се счепка 
с проблемите, които съпът- 
ствуват бабушнишкото сто
панство.

И в доклада, който подне 
се председателят й, Йосиф 
Александров, и в отчета за 
дейността на профсъюзната 
организация през последните 
две години, се откроиха три 
важни въпроса, конто всъщ

явления иа неоправдателнн 
разлики в личните доходи. 
Разбира се, само тогава, ко
гато тези разлики не са пое 

резултатите иа

върши в долината, 
бе приет Закопа за стажан
ти. Оттук причината, чз прие

иивали-
предвижда раздвижване на 
профсъюзните сили.ледица

труда. мапето па стажанти не вър-
Ст. Н.

По един наболял въпрос

СОЦИАЛНИТЕ ПОМОЩИ- 

ПОСЛЕДЕН ИЗХОД
«зей

БАБУШИИЦА кг* р СЕ ПО-ГОАЯМ е броят 
г\Ц иа онези стари и изне- 

със заемане иа работна ръка у / мощели хора от Дими- 
общниата. Профсъюзната \ тровградско, които се обръ

щат за материална помощ 
към общината. Средно годи
шно за такава помощ към 
общината се обръщат нови

еднократно или двукратно 
(колкото има право през го
дината) социални помощи 
на такива и други лица, чи
сто материално положение е 
твърде зле.

Помощта за семействата 
на отбиващите военната 
си повиност не се ползва 
достатъчно
Жените, чието мъже ртби- 

ват военната си повинност, 
а които нямат издръжка съ
що имат право на помощ. 
За такъв вид помощ от об
щинския бюджет са отделе
ни 175 хиляди динара за о- 
коло десетина души — чети 
рима да получават пълна, а 
шестима частична помощ. 
Засега обаче такава помош 
се дава само на едно лице! 
Причината е, може би, че не 
всички .млади жени знаят за 
тоя вид помощ.

Значително увеличена по
мощта за участници в 
НОБ

Решаването, обаче, иа кад 
ровите въпроси в някои сто 
папски организации не е в 
унисон с процесите на интен 
зивни промени в структура
та па стопанството. С други 
думи, бързото развитие и 
модернизация иа производ
ството не съпътствуват съот
ветни кадрови промени. Мо 
же би, оттук е причината, че 
интеграционните процеси са 
все още в зародиша си, вме 
сто да съдействуват за уве
личение производителността 
на труда, да откриват перспе 
ктиви за заемане на нова ра 
ботна ръка и постигане иа 
по-добри • стопански ефекти.

При това, ако се има прел 
вид, че все още трае подгот
вителния период за приема 
не на средносрочиия план 
за развитие на общината, и 
зисква се по-интензивна дей
ност на стопанството и обще 
отвените дейности. Именно в 
това отношение особена ро
ля трябва да изиграе профсъ 
юзната организация, като вг 
жно звено при определяне 
то и приемането на полити 
ката на развитие.

С нерешени проблеми по
заемане на работна ръка

в
заорганизация се застъпва 

спазване иа обществения до
говор по заемането и за ус
вояване на този договор от 
страна на всички стопански 
и други организации.

десетина души.
Обикновено идват с думи

те: децата се пръснаха, ня
мам нищо, а и онова, което 
имаме не мога да сработя, 
земята иска работа, а силите 
издадоха, та съм дошъл да 
помогнете...

Не може да се каже, че 
общината не помага на таки 
ва хора. Напротив — за мно 
зина нейната помощ е един
ствения изход. Но средства
та, които се отпускат от об
щинския бюджет за социал
ни помощи (а трябва да при 
знамем, че ежегодно се уве
личават), 
гат, за да се излезе насреща 
на всички. Тази година, на
пример, общината разполага 
с 140 хиляди динара за соци
ални помощи, като в момен
та над 60 души получават та 
кава.

Един бегъл поглед върху 
„основите, според които по
лучават социалните помощи“ 
говори за значително число 
материално необезпечени ли 
Ца. Така броят на възрастни 
те социално угрозени лица в 
града е 45, а на село 27 ду 
ши, на самохрани в града 10 
и на село 15, материално не- 
осигурени в града 5 и на се
ло 9 лица. Същевременно, ин 
валиднина търсят 5 души с 
повредено зрение, 6 с телес
ни недъзи, 3 психически

За по-добри работни и жи
знени условия

Условията на работа и ох
рана на труда постоянно тря 
бва да се подобряват. Поне
же са в тясна зависимост с 
техническата оборуденост, 
технологическите процеси и 
организацията иа труда, про 
фсъюзът ще настоява за по-

СЪСТАВЪТ НА 
КОНФЕРЕНЦИЯТА

Общ брой — 50. От 
тях: жени 6, .младели» 
до 25 години — 7.

Според училищна по 
дготовка: 15 с четири- 
класово основно, 8 с 
осмокласово, 13 със 
средно професионално, 
със завършено полуви 
сше и виеше училище 
—- 14.

Според професионал
на подготовка: нисше 
професионално — 11,
квалифицирани работ
ници 10, средно профе 
сионално — 13, високо 
квалифицирани работ
ници — 2 и полувисша 
професионална подго
товка — 14.

От стария състав про 
избрани само 5 души.

ускорено въвеждане на ме
ханизация на труда, която 
ще осигури и защити работ
ниците от вредните явления 
по тяхното здраве. В тази на 
сока особено внимание ще 
бъде отделено за работните 
условия на жените — майки 
и младежта.

Изтъква се още, че в неза 
видно положение са работ
ниците, които работят при 
частни работодатели: твърде 
често им се отнемат самоуп- 
равителните права, увелича
ва работното време, не се 
спазва охраната по труда, а 

- и възнаграждаването е сла
бо. Ето защо, профсъюзната 
организация занапред ще вс 
ди строга сметка за условия 
та на работа в частния 
тор, както и за спазването 
на самоуправителните права 
на заетите в него.

Отбелязва се, че профсъю
зната

все още недости- -

Отделно общинската скуп
щина одобри тази година 
средства за материално оси
гуряване на участници в 
НОБ и членовете на техни
те семейства. Така от мина
логодишните 15 хиляди, та
зи година саМакар че заемането 

ботна сила бе
иа ра 

присъствува- 
ща тема на много заседания, 
съвещания, договори, срещи 
и пр. на всички ооществено- 
политически организации 
заемането изискват, преди 
всичко установяване на крат 
косрочни и дългосрочни про 
грами по въпроса. Б тази на 
сока благоприятна 
ност са спомагателните дей
ности. А това 
не с развитието на преработ 
вателните цехове в 
циите и

увеличени сред 
ствата на 40 хиляди динара. 
Миналата година такава по
мощ получаваха 3, а тази 8 
души, средно 350 динара ме
сечно.

Същевременно

ност представляват и осно 
вата на бъдещата акционна 
програма. Това са: по-ната 
тъшното развитие на обще 
ствено-икономическите отно 
шения, заетостта и заемане 
то на работна ръка и трудо
вите и жизнените условия 
на работниците в комуната

Кадровите решения не са 
в унисон с интензивните 
стопански промени

сек-
13

за тези ли
ца е осигурена пълна здрав
на защита.„ - изо

станали и 7 душевно оболе-организация 
успех през последните

особен 
Двевъзмож- Изводът — обществената 

грижа е голяма
ли.

Разбира се, не всички мо
гат да получат помощ, 
лед на това, че разполагат с 
имоти, които не отчуждават 
(за да ги запазят за децата 
си!) или пък имат деца, кои
то могат да им дават издръ- 
жка и които според закона 
са длъжни да правят това 
™‘'0“то пренебрегват сино 
гат Родителите мо
съд гърсят изАР*жка СЪСсъд, но (пак зарад „авторите 
та на децата“! Р

ще се постиг-
СЪСТАВЪТ НА 
СЪВЕТА

Като се сумират всички по 
мощи, които дава общината 
в Димитровград, недвусмис
лено се налага изводът: по
мощта, която оказва обще
ството е сравнително

с ог-
коопера- 

разширяването на 
услужните дейности.

Профсъюзната организа
ция занапред ще води непри 
мирима борба с явленията 
иа експлоатация на чуждия 
труд и аитисоциалистически 
те явления при частните ра
ботодатели. Също така ще 
настоява за премахване на 
допълнителния хонорарен 

ТРУА, когато има условия той 
да бъде

Общ брой — 13. От 
тях: 3 жени, младежи 
до 25 години — 4.

Според училищна по 
дготовка: с осемгодиш- 

— 4, със средно про 
фесионално 5, 3

Практиката показа, че но
сителите на отрицателни яв
ления в стопанството са хо 
Ра — отделян лица или гру 
ни — които, изх /ледайки ог 
лични цели или д« ,\Чхе на 
своята трудова организация, 
пренебрегват развитието и 
усъвършенствуването на об- 
ществено-икономическите от
ношения в по-широки разме 
ри. Затуй в акционната про 
грама се изтъква, че ролята 
на трудовата общност тряб 
Ва се изДигне над тесни
те форумни авторитети.

Конференцията 
дачата

голяма.
Разбира се, и занапред го

леми трудности ще причиня 
ват търсенето -на социални 
помощи от страна на стари
те и изнемощели лица, кои
то имат имот и деца, относ
но имат кой да ти издържа
на, но не правят това.

но
полу-

висше и виеше — 4.
Според професионал

на подготовка: 
ше професионално — 
1, квалифицирани ра
ботници — 3, средно 
професионално 5, 
лувисше и виеше 
фесионално — 4.

От стария състав пре 
избрани само 2 души.

не правят то-

Да напомним и факта че 
общината неведнъж

с нис- ва.
изпълняван от редо

вно заети. отпуска Ст. Н.От друга страна, някои 
трудови организации прие
мането на стажанти са раз
ви както трябва и не’малък 
брой трудови организации 
не изпълняват това свое за
конно задължение.

Когато към това добавим, 
че в някои трудови органи
зации първенствено се при
емат дъщерите, синовете и 
съпругите на работниците от 
същата организация, твърде 
показателно е положението

с по- 
про-

поема за- 
занапред по-енергич- 

но да се застъпва 
ята в разпределението да се 
основават върху приетите 
принципи на реформата. Ка 
то се застъпва за зависимост 
между дохода в нестопански 
те дейности с дохода в сто
панството, профсъюзът 
оявява

МИЯДНОВИЧ ОТНОВО ДИРЕКТОРотношени

години постига в изпращане 
то на работници на почивка 
и рехабилитация. Ежегодно 
нараства броя на работници
те, които ползват облагите 
на обществените грижи, ка
то прекарват почивните си 
дни в бани, почивни

Тези дни колектива„ на го- 
стилничарското предприятие 
„Черни връх“ от Бабушиица 
по четвърти път избра за дЬ 
ректор Александър Миялко 
вич-Аца. Колективът

кович е дал голям принос з; 
разширяването на предприя
тието. Той положи 
грижи и за уреждането и ра 
зширяването на Звонска ба-

и големи
се о-

срещу отрицателните взе та
кова решение, защото Миял ня.домове,
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Райчиловци-без отборник На граничния пр-лез при Рибарци

Все по-малко пътнициИзминаха 
от трагичната смърт на Сла
вчо Сотиров в - 
на Бесна кобила, 
во място не е избран нов 
борник в с. Райчиловци, на 
която дължност бе той. На
срочени бяха две събрания 
на избирателите, но без ус
пех.

вече две години След Босилеград 
ще с най-много комунални 
проблеми. Затова ~ 
да се засили работата 
местната общност, за 
же да разрешава тези

то е сели-
злополуката 

а на него- е нужнс
на

■ .V .• »- л.

от- строго спазват това предпи
сание. Тук преди една сед 
мица те са само в един ден 
върнали назад 22 пътника от 
Босилеградско, понеже не об
менили търсената сума от 1с 
хиляди стари динара. Ето з: 
що много босилеградчани 
считат тази мерка за непо 
пулярна и отбягват да пъту 
ват в съседната им страна.

В тоя месец най-много 
ват онези, които са решили 
да прекарат годишната си 
почивка на Черно море. О- 
баче някои, които 
завърнали твърдят, че лету
ването е там по-скъпо, отко- 
лкото на нашето Адриатиче
ско море.

Инак на 
чарите нямат почти никакви 
трудности. Контрабандисти 
почти и не съществуват. О- 
бикновено в пролетните ме
сеци нашите граждани оти
ват за покупки на зеленчук 
и някои други хранителни 
стоки, а българските посети
тели купуват промишлени 
стоки.

Трябва да изтъкнем, че 
сградата на нашата митни
ца сега е изцяло обзаведена 
и предлага добри условия за 
работа и живот.

да мо- 
въпроси.

Райчиловци трябва да бъ 
де пример във всяко отношс. 
ние. Само трябва 
решат някои организационк 
въпроси, между тях и избира 
нето на отборник за да тръ
гнат работите.

да се раз-
Проблемите на селото не 

са малки. Местната общност
съществува само формално 
В селото се доселват много 
хора от страни и то расте... оти

Ранко Карамфилов 
...................... ......... ...............11111111...... ........................ ШМ1111Ш1ШШМ......II....................... .

вече са се
ПСИХОЛОГ7/Г ВИ СЪВЕТВА

тоя прелез митии
На прелеза е пусто. Само отвреме-навреме минават 

пътници...1

НЕРВИТЕ Обикновено през август 
има най-много пътници.

Обаче напротив броя на о- 
нези, които минават през 
граничния преход при Риба
рци край Босилеград е все 
по-малък.

пътника на ден, сега едвам 
ги има и по тридесет.

Главната причина за това 
нещо е задължителната за
мяна на пари което въведе 
НР България. С оглед, че гла 
вните пътници на тоя преход 
са от Босилеградска общи
на, Които обикновено отиват 
до Кюстендил за дребни по
купки то задължителната об 
мяна по официалния българ
ски курс им отговара.

Бяхме осведомени, че бъл
гарските митничари съвсем

V. Понякога се налага и да отстъпите

Често, като настояваме упорито на своето, ние 
приличаме на капризни деца. Защищавайте гледи
щето си, но го правете спокойно. В края на краи
щата може би именно вие грешите и нищо лошо 
няма да се случи, ако отстъпите. Затова пък от то
зи момент напрежението ще спадне и по-ясно ще 
се очертае изходът от създаденото положение. И 
най-интересно е това, че след подобна отстъпка вие 
ще имате чувството, че сте израснали с няколко 
сантиметра нагоре.

В нашата митница, която 
посетихме преди някой ден, 
ни осведомиха, че за разли
ка от предишните години в 
летния сезон броя на пътни
ците рязко намалява. Дока- 
то през пролетните месеци 
са минавали средно и по сто

=
I

В. В.
1VI. Не всичко наведнъж!I а= На нервните хора почти всяка обикновена ра- 

Ш бота изглежда толкова сложна, че те не знаят от 
кой край да се захванат за нея. А нали всяка, дори 
и най-сложната работа се състои от поредица по- 
малки задачи. Затова започнете от най-важната, 

= без да мислите засега за по-дребните неща. А ко- 
= гато дойде и техният ред, те ще се окажат по-лесни 
Ц отколкото са изглеждали в началото. Не смятайте 
Ц предварително, че всяка работа трябва да се 
К изпълни непременно по идеалния начин. Така оби- 
= кновено мислят онези хора, които отделят прекале- 
Е но много внимание на собствената личност, а тов^. 
Е на практиката парализира тяхнита дейност.
Е 
пх

И това се случва...I

Бира§ по магазините!1
1
I= Търговската конкуренция, 

изглежда, не знае за грани
ци. На моменти тя дори ста
ва и неразбираема.

Да добавим един конкре
тен пример. Бирата в мага
зините в Босилеград се дава 
по два динара бутилка. Съ
щата тази бира например в 
магазините в Горна и Долна 
Лисина продават с 20 пари 
по-скъпо?! И то от същите 
търговски фирми. Тук дори 
тя би трябвало да бъде по-ев
тина, защото транспортните 
разходи са по-малки. Всъщ
ност е обратно.

Защо е така отговорът е 
ясен: при недостиг на по-го- 
ляма конкуренция, цените 
неконтролирано се повиша
ват. Но това е пак последи-

I

I
Да вземем пример Босиле

град. С откриването на нови 
търговски магазини и зана
пред се продължава. Всяка 
новопостроена къща в цен
търа на града, а напоследък 
и на периферията става „ик 
тересна“ за стопанските ор
ганизации. Започва наддава
не в цената на наема, която 
за местната обстановка ста
ва все по-висока.

5 VII. Не можете да бъдете абсолютно съвърше 
ни във всичко

ца на конкуренцията. Печал 
бата, която се загубва в Бо
силеград, струва ни се, се на 
ваксва

1
Е

Някои хора постоянно изпитват страх, че с.
си да задовол;. от селския потребипо-лоши от другите. В усилията 

най-високите изисквания те често пъти претър 
ват болезнени поражения; И съвсем напразно, за 
щото талантите на всеки един от нас са ограниче
ни. Старайте се да изпълнявате отлично преди ь 
чко основната си работа и онова, към което на 
тина имате призвание. Достатъчно е да имате ус 

една или две области, а останалото да въ ^

тел.1
Това не е почтено!

I
В. В.

1
§пехи в

добросъвестно и със среден резултат.шите
| Прод^ънии,а -м21 т&кСТиЛБо-Във всеки магазин в 

силеград се консумират спи 
ртни и неспиртни 
Дори и в текстилните мага
зини и в месопродавниците! 
Това нещо става и в магази-

| — СЛЕДВА —
.. ........... ............................................. 11111...... ..............................................ШИ....... питиета.

&
* гI

ните на гостилничарскотс 
предприятие „Кин стан“. За 
безредието обаче не е вино
вно само това предприятие 
Може би тук общинските ор 
гани са най-виновни.

.=■

I
Консумира се тук обаче с 

много по-малка цена, в срав
нение с онази в селските ма 
газини. Тук всичко е по-еф- 
тино. Това го прави конку
ренцията. На потребителя е 
все едно ако са стоките по- 
ефтини. В случая обаче в не 
равноправно положение е се 
лекия потребител.

?Ш *ко

«V

— Плат за рокля ли ми купи? 
— Не пзех два метра би ра ...

БЕЗ ДУМИ
Страница 7

• 20 АВГУСТ 1971БРАТСТВО



а1111Ш11111Н1шштп11ШШ1Ш11111Ш1Ш111111Ш1111 МШ1ШН1

1 ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ
за трудолюбивите селяни от 
невлянски район — това не 
е нищо.

Добри вести от Д. Невля

— Хвърляме и сърпа ако 
само акцията 

каза Младс-
= БОРИС ТОДОРОВ 1Сговорна дружина 

планина повдига
се наложи — 
да не спре — 
нов. — Истина не е лесно да 
се остави жито „пред сърп" 
— по електрическия ток се
га е „над всичко“!

=
1ш 1Играта свърши§
=31 1I I— И по най-голяма жега _ 

се работи. Работи се и но* = 
щем. Просто казано — без — 
застой. Дори. стават и иевъз 
можии подвизи. На едно мя
сто, недалеч от Радей ков хап 
и размервачът Георги Стан- Е 
чев се изказа, че там уж не “ 
може да се постави електри 
чески стълб. Землището е 
много стръмно. Но исвляпци 
го опровергаха. Поставиха 
стълбовете и по склоновете 
па тази чука.

— Общо е желанието па =
всички токът да дойде по- 
скоро — продължи Младе
нов. Може би вече за 29 но
ември, ако всичко върви по 
плана, махала Голсш край Ц
Горна Невля ще има ток.

Останалите — малко по- 
късно. Но ще дойде.

И наистина — ако с такъв 
темп продължат да работят =
наскоро 175-те домакинства “
в този бурелски край ще се 
радват на електрически ток.

М. А.

I
1д а свършим последната игра, 

защото слънцето се скри зад Гребен 
вият над Дупна Стена,

I =ции, които са подемаха — 
имаха неславен край. Първо 
което наравихме — това бе
ше създаване на разбирател 
ство и сътрудничество меж
ду селата в района.

Договорихме се задружно 
да работим — и първите ре
зултати са налице. Стълбове 
те вече изправят ръст. С не
бивал ентусиазъм работят и 
горионевлянци с долноиевля 
нцн и скървсничани с боро- 
вци... Във всяко село има по- 
дкомитет по електрифика
ция, който се бави с дневни
те грижи около акцията .., 
Засега проблеми 
Понякога тук таме се стиг
не до известни недоразуме
ния — но бързо се изглаж
дат.

Невля нцп минават за го
леми майтапджии, обаче ак
цията по електрификация са 
схванали много сериозно. Ре 
шили са да доведат и те е- 
лектрически ток по домове
те си и — край.

Как са намерили „общ е- 
зик“ петте села от невляи- 
ски район ни уведоми пред
седателя на комитета по с- 
лектрификация ДЕНКО МЛА 
ДЕНОВ.

Денко Младенов няколко 
години е просветен работ
ник в Долна Невля. Освен 
че показва забележителни 
резултати в просветното де
ло — той е и твърде акти
вен обществено политически 
деец в района.

— С години имаше извест
на нетърпимост между”Бар- 
йе и Долна Невля къде да 
бъде центъра на комуната. 
Имаше и още някои неиз- 
гладени междуселски въпро 
си и затова почти всички ак

1
1и орлите се 

търсейки свойте домове. Е
I ашI с 1ами птичките и цветята, 

за пас ще просят от зората 
хубост за утрешния ден.
Защото слънцето се скри зад Гребен 
и орлите се вият над Дупна Стена, 
търсейки свойте домове.

I= I
§ =

I1 ==
I
II I1

Р счерта довтаса и обади 
О да престанат всички игри.
Затова завърши свирката си ясеновия кавал. 
Слънцето се скри зад Гребен.
Орлите се вият над Дупна Стена.
Търсят свойте домове.

Iняма!

1ш II I
(От непубликувана стихосбирка = 
„Заточени мечти")
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„Хвърлят и сърпа . *

В пълен разгар е полска
та работа. Жътва е сега. Но

I шI

Премести водата в друг ред и продължи 
да приказва с момичетата.

— Е, що има ново по градо? Ете от рабо
та не може човек да мръдне...

— Младежите скоро че си дойдат, брига
дирите, твоя Васил че си дойде — отговори 
момичето със Стоянка.

ОЧАКВАНЕ
гРАЗКАЗ ОТ МИЛЕ НИКОЛОВ-ПРИСОЙИКИ — До неделя най-късно че пристигнат. В 

града ги очакват... — заразправя Стоянка.
НЕМИЛОСТИВАТА юлска — Изгорело, изгорело... Всичко ще из

съхне — говореше си тя.
Най-подир дойде редът й. Мътна водица,! 

шуртейки тихо из вадичката, навлезе в гра
дината на стрина Пеневица. Гя й отвори пъъ 
до редовете и животворната вода потече ме
жду лука, пипера, патлиджана... А тя ту от
слабваше, ту се засилваше. Жената негодува 
ше, кореше някого и се ядосваше, че й пре
чат в работата. Там където водата вече бе
ше минала унили листа се изравяха, раззеле
няваха се, сякаш отново се развиваха.

— Хайде по-скоро, мар-и-! Не си само ти! 
—■ започнаха да викат жени от другите гра
дини.

всели
трепет в селяшките сърца. Като започна ог
неното слънце да пече, та гори ли гори. Но 
синури и ливади, по пасЬшца — жълта тре- 
вица се превила, изсъхнала, листата на ово
шките увиснали отчаяно, сякаш молят за по
следна помощ. Село г оряни, изплашено от нц 
Оесш1я огън, около пладне е пусто, дооигъкъ! 
се скрил по оЬорите. лората се притаили под 
сянка и се чудят къде ще му излезе краят. 
Само тук-там под стрехите се виждах изтег
нали се кучета, зинали, изплезили език, и ди
шат тежко и ускорено.

като мина пладне и слънцето 
към ридшцата, едвам тогава задухата 
на. сенките на крушите и високите 
край реката се удължиха. От 
иесе освежителен дъх от влага.

жега — Василчо ли иде? — прекъсна я стрина 
Пеневица. — Иде ли, а? — и въпреки едрите 
бръчки, лицето й светна от радост, 
й заискриха. Тя пристъпи още по-близо до мо 
мичетата, че да чуе по-добре как е, що е. — 
На нас ни пък пишеше може би още един 
месец, па тогава...

а очите

— А, къде още месец! Сега, в неделя че 
си дойдат потвърди и другото момиче.

Не, не^а
той е пред нея! Висок, строен младеж, с чер
ни къдрави коси и черни очи. Вежди като 
пиявици. Погледът му е остър, мъжествен. 
Сърцето на малката просто се топи от радост. 
Идва и да прегърне девойката, вместо сина 
си, нея, Стоянка, за която по селото се мъл- 

ч® я обичал. Той нея и тя него. А тя 
стрина Пеневица, никога не е приказвала за 

с Слуша от хората, но сгаа^и не 
пита. Защо да го пита. Ако трябва и тятова
етае* МожГ ЩеШе Аа й каже- Ал“ все пак тя а"аа- А1051-® ли на село нещо да се скоие А

2^Тре“ -чзкжьет
“?~зта

Рано ли че стигнат? А Стоянке,

наклон)?
огелао-
ТОИОЛХ!

— Много бързо започнаха да викат, 
половината не съм навадила.

Сухата, загоряла пръст гълташе жадно, 
водата. Вместо жестоката задуха, наоколо 
со разпространи освежителен дъх от влага, 
мирис на напоена земя.

реката се раз
дори тогава 

горяни се размърда, оживя, хладните говеда' 
с хлътналите хълооци, настръхнали по ооорм 
хе, започнаха да излизат и търсят храна, иро- 
хяхаг шии, че да дохванат едно и друго сть- 
Оло от овошките край пътя, а подир тях ти 
нлх оосонош говедар чета и подвикват:
каквг хи*мшо**« ^ткаио... вълци ви яли какво сте дигнали глави.-'

зем^Г«аАЙ ‘1аоили 1Лави в прашнатаземя, се понесоха към реката, като вдигнах
йон** прах. лжлади овчарки, с хуоаиа оели

“Г“ и ™■ МГТ1Н Иавс/ш глави над ородерия 
110 час' Независими дшш ДСИ, 
нужда от това:

НИ

Наблизо кран градината, по коларски» 
път, мина тежко натоварена кола с отава 
След тях прокънтя каруца, чийто трясък се
“ к<жалеста^ сСизпито от^труд 
на, повдига неволно глава, хвърли бегъл 
глед към пътя и пак се наведе, като пускаше 
водата от един ред в друг. пускаше

жс ~иК?л."Н:яСГрИНО? — обаАИ се ненадейно женски глас зад плета.
Жената се

же-
по-

иодвикват час 
ствителио има

ЛИ? знаеш

ва
из градинките 

села Врява, лченн, млади 
оаоички Излязоха 
А««и, да освежат 
*вехнали

гото-мо^еРНв°меТС°Ст^аГ ОЯ«®"изправи.
— Добре съм, Стоянке! Хи

къде идеш, от 1радо ли? __
говор.

ЩО си навела гла-
как си? От 

захвана тя раз

от градо. Завърпшх- 
да отида... Отдав*

лра*1 селото се зачу ве 
оулкн, а някъде и 

да Напият засъхналите 
унили растения, 

х ук-таме заничнаха 
вода ит

сил^ЛЩсл^теТ^е понее0““ беШе там с Ва- 
над планини и полета "^къГ^уе™ “Ж

? в^рцГо Г^Г^вВс~3
неловко, майчината обич може №е“о^ 
ОТ нейната. Тя е до-дълбока, винаги г^Па 

де жертва за щастието на своето чедо. Не' 
нътн - „е! за нищо на света „е би отстъ 

пила. Нейната любов е огнен пламък на мла- 
лю ено сърце... Защо мисля така, ух ка

ква съм, упрекна се Стоянка. Сетне се откъс- 
на от тези мисли, като каза на жената:

— От храдо, стрино, 
ме с вършитбата, па реко 
на се каня да купя бои..
хо н?Г^теоНе„ВИоЦба^ваГГ3 °Т ВНИ~■ 
то да чуе някоя новина 
по-близо до плета.

гра
да СЪЖИВЯТцветя.

ой оскъдната
Вече

И кавги
реката, която все ио- 

заплашваше да пресъхне 
в . „ Стрина ггеневива.
къщи4аЛ°олиС1АеСеГ 

съседките чиятп 3° А° т,1Я* ватова 
““ «Рай, й каза', “ °еше На А°л-
като й е близко до къши ™Ре А.а ПОЧака> 
да навади. Някои жени’ бяхГ щенали водю 
та, а други очакваха своя ред. и стрина Пе- 
невица очакваше е нетърпение водата, 
гледаше увехналата

отежаиваше и 
атежду хях е и

градинка 
синката и 
на от

от любопитство 
от града, пристъпиот ни-

ед-
А това с тебе кое беше? Личи

познато, а не могу да се сетим... Започнах 
да забравям, Стоянке, от работа, от грижи.

— От Бресница е... Черка на Стояна 
Ситнио. Познаваш го, нали?

тъй

Като
градина, сърцето й се 

сушата.

— Како да го не знам!... Негова ли е? 
— голема мома имал, за женитба вече! — за
смя се стрина Пеневица.

— Хан де довиждане, стрино! — и си тръ
гна.свиваше, уплашено от
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Д-Р плякич ОТНОВО ПОСЕТИ 

ДИМИТРОВГРАД
Известната белградска у. 

д-р Милика Плякич. 
професор по зоология на У' 
ниверситета тези дни повто

Голяма подкрепа на 
фесор д-р Плякич

про 
оказаха г- 

димитровградчани, особено 
директора на основното 
лище Кирил Трайков.

чена

рно направи посещение 
Петърлашките

на у 41
пещери, кои

то продължават да привли
чат вниманието на учените, 
Както е известно, д-р 
кич в подземните води

Идната година биоспелео- 
лозите от Белград имат на 
мерение да посетят и изслед 
ват карстовите извори, вре 
ла. и пещери в старопланин 
ската част на Димитровград 
ско.

Пля
на

петърлашкия пещерен 
тем, по-точно 
край село Градище, 
нови видове пещерни живот 
ни от групата изопода. „Бра 
тстве“ още миналата 
осведоми своите 
за тези проучвания.

сис-
при извора

откри-

година
читатели С. С. КРАЙ КАМЕНИБ. Николов

Тоя път, д-р Плякич и ней- В димитровградските села ние е репертоарът на подви 
жното кино, тъй като броят 
на зрителите изкмочителнс 
зависи от- самия филм, дали 
е кавбойски, от НОБ-а, хумо 
ристечно-забавен и пр.

ляди души, което ще рече 
че всеки втори жител на се
ло е гледал филм.

Резултатите на подвижно
то кино биха били далеч по- 
забележителни ако в сели
щата имаше културни домо
ве, където да се прожекти
рат филмите и ако съобщи
телните връзки с отдалече
ните села бяха по-добри. Съ
щевременно, не без значе-

ните сътрудници, направиха 
обиколка на прочутата вла 
шка пещера, както и пещера 
та Геверица при Мумул, Всеки втори жител - на кинокъ-
дето намери интересен 
териал за изследване (пеще
рни скорпиони, пещерни и* 
зоподи и пещерни скакълци

Най-гледаните филми и за 
напред са онези, които пре
създават нашето неотдавна
шно героично минало — па 
ртизанската борба.

ма- Подвижното кино при кул 
турния център в Димитров
град което работи непрекъс
нато вече няколко

лугодие е прожектирало към 
90 кинопредставления в се
лищата на Димитровградско 
Кинопредставленията са би
ли посетени от около 10 хи-

години
тази година през първото по Ст. Н.

— А кой ви каза това? —
Пеневица, обвзета от 
разпитва още много за бригадирите, за Ва 
сил.

града да посрещнат бригадирите. Поканиха 
и стрина Пеневица, защото знаеха, че тя с 
нетърпение очаква завръщането на бригада-

— Вървете вие, вървете — каза тя 
мене е раио, да понаредя...

Върна се в къщи. Изми съдовете. Нахра
ни свинята. Измете хубаво стаята, килера, па 
седна до прозореца да си почине. Наблизо на 
стената стоеха два портрета и я гледаха тъй 
любезно. Мъжът й, който пострада на печал
ба и почина преди десет години, я гледаше 
загрижен, какъвто беше през целия си живот 
А наблизо до него синът й с широка усмив
ка. Майката стана и взема снимката на сина

запита стрина 
голямо желание да ги Пред мрак, внезапно, на завоя изведнъж 

со показа камион, след него втори... Отек
на весело „ура, ура, ура“. Бригадирите поздра 
вяват градчето, а след това буйна младежка 
песен разцепи клисурата.

та.
—■ Хората, там в града — отговори й дру 

гото момиче.
Момичетата отминаха надолу по пътя. А 

тя стоеше до плета. Забрави водата, 
преди с нетърпение бе очаквала. Водата те
чеше по един ред по-дълго време, стана и по- 
силна, започна да шурти по-яко. Но тя не чу 
ваше и не~

зг.

— Идат!
— Идат!

Загрижели лица светнаха от радост. Ве
сели дечурлига се развикаха и се понесоха 

ято гълъби да посрещнат първи бригадъ 
рите. Виковете от двете страни 
-гръмки.

Малкият площад вече беше задръстен 01 
народ. Камионите вървеха бавно към него 
където трябваше да спрат, и свиреха все по- 
тревожно. Едва си пробиваха път. Хората ги 
обиколиха. Принудиха ги да спрат. Всеки бъ! 
заше да посрещне своя близък. Бригадирска
та песен не преставаше, а знамето се развя
ваше гордо и високо.

Стрина Пеневица се мъчеше да си пробие 
път през тълпата. Но беше трудно. Всеки на
пираше напред. Бригадирите започнаха да 
слизат. Смесиха се с тълпата. Дочуваха се ве 
сели викове и познати имена, поздрави.. 
Всичко се сливаше в буйна и весела врява.

— Къде е Василчо? Не могу да го видим 
— каза стрина Пеневица на Стоянка и раз
глеждаше из разлюляното море от хора.

— Ето ме, майко! — обади се той отдгфе.

която

виждаше нищо от това. Високата 
топола до градината зашушна с листата си 
сякаш повтори думите. на майката:

„Идат ... Ще си дойдат ..."
Нежно майчино сърце! Не може да 

успокои. Радостта за сина изпълни гърдите й 
разгони горчивите ядове на живота. Нещо я 
мамеше да излезе на пътя и да чака, дълго да 
чака там, докато Васил си дойде ...

— Комшике-е-е, пущай водата и за 
хей, — извика силно една жена отвъд вър
балака зад градината.

Стрина Пеневица се сепна, пристъпи 
реда, из който течеше водата. Пусна водата 
в друг. Зае се отново да вади градината.

Синът й Васил, седмокласник, преди ме 
сец бе заминал в Босна. Там се строеше нова 
железопътна линия, по която ще се пренася 
черното злато по градове и фабрики. Бе замк 
над с младежката бригада. Преди той да трг 
гне, тя му се сърдеше, кореше го, че я оставя 
сама да се измъчва. Кой ще събере реколта- 
та? Какво ще ядат през зимата. Но Васил 
беше упорит.

— Ще ида, мамо, друго не бива .. . Моите 
другари всички отиват и аз ще ида. За дру
гото здраве нека е, ще се свърши. Аз ще с - 
върна. Само един месец, ще мине като седми

като
става все пс

се си.
— Василчо, сине! ... — прошепна тя и це

луна малкия портрет. По набръчканото й ли
це се търкулнаха едри сълзи. Тя заплака над 
портрета на сина си. Животът й бе подал са
мо тежки грижи, страдания в нищета и гор
чивина. Мъки и тегла и най-подир надежда 
за щастие. Дойде очакваният ден. Започна 
нов живот. Да, тя него очакваше. Светъл ден 
на вечна пролет, а тя гледа как Васил расте, 
възмъжава. Ще завърши гимназия и ще со 
ожени. В къщи ще имат достатъчно хляб. Ще 
живеят човешки, а не кучешки живот... Сла 
дка майчина надежда! Като започна да си 
мечтае, премина в съвсем друг свят, в друг 
живот, приказно хубав.

Мина пладне.
Няма търпение вече да чака. Забради но

вата си забрадка, постягна се и право за гра
да. Ходи тя по пътя и си мисли — може би 
са в града, веселят се, младежка работа. ТО 
не знаят за умора!

нас

към

Тя се обърна. Пред нея беше Васил, обл 
чен в зелени бригадирски дрехи, с различни 
значки на гърдите.

— Синко! — прегърна го тя. Майчините 
ръцо се обвиха около буйния младеж. Горе
щи, радостни сълзи паднаха в шията под дя 
сното му ухо. Край тях стоеше Стоянка. О- 
чите й гореха, пълнеха се с влага, но тя н.

воля на сълзите си. Какво ще каж

Като стигна в града, на моста я срещна
ха младежите от селото, а с тях беше и Стоя
нка.ца. отстъпва- — Няма ги, стрино, няма ги още — каза

— Нема ги!? Защо ги нема? — зачуди се
Стрина Пеневица °™“в”редо е решид й тя.ше, но когато видя, че 

да отива на трудова акция, тя отстъпи.
посъветва да пази здравето

, да не се преморява. из 
прати го до града. Там го остави с ДРУ^арите 
му. Целуна го по високото чело. Сълзи 
пираха на очите й, но тя не 
пред него, пред другарите му. Не пусн 
зите да бликнат.

На даваше
тя, майка му, хората, другарките й ...си тя.тръгване го 

да й пише по-често _ Късно са тръгнали — обади се набли
зо една жена, очевидно и тя загрижена, коя
то гледаше нагоре по пътя край реката и оча 
кваше някого на завоя.

Събрали се хора — майки, бащи, сестри 
братя, дружки и другари —- маса народ. И 
всички с нетърпение очакват. Денят си отива 

стават все по-кахърни. Стрина Пе- 
ходи насам-натам и се вайка час по

Подир един час по прашното шосе към 
Горяни вървеше голяма група. Между тези 
хора бяха бригадирите и Васил, който разка 
зваше нещо весело и увлекателно. С него бе
ше майка му, която, въпреки годините си, 
стъпваше чевръсто, щастлива, че той се за 

работите на къра ще тръгнат 
така добре, както той умееше да ги подкара 
„Мъжка подпора си имам вече“ — мислеше 
си тя, и се усмихваше, доволна от това об 
стоятелство. С тях беше и Стоянка, също ра 
достна и щастлива като всяко обичано моми

искаше да плачо 
съд-

Оттогава мина месец. А за майката ся- 
каш това беше вечност. Колко за, мислеики за сина си, ла 

живота. И ето ... 
влезе в низката

върна и утреи хората 
невица
час, познати, непознати ту пита едно, ту дру
го. Налегнаха я грижи. През Бесна кобила 
пътят е лош с остри стръмни завои. Невед
нъж е взимал жертви ... Стари и млади Сър
ца са в тревога от лоши мисли. На всекиго, 
който с нетърпение очакваше, през акъла ми 
на най-лошото, ала никой не го казва гласно. 
А бригадирите не идват. Какво е станало — 
никой не знае. Многобройни погледи са впе
рени нагоре по долината на реката — към 
големия завой. Но клисурата е все тъй пуста 
и нема.

щи е прекарала тя 
своята последна надежда в 
ще си дойде. Васил пак ще ммля

Неговата песен, толкова!ии,яа
стаичката. Ще я слуша

на
къщичка.
майката, ще изпълни 
по двора, ливадите, по селото...

тяХТпо“' ^аГпусГсееп=Ш^ ка- 
то змия нататък към града.

Многоочакваната неделя 
но сутринта група младежи тръг»

че.

Из „В РАЗЛИЧНИ ПОСОКИ", книга 
която неотдавна издаде „Братство'’.дойде. Още ра 

към
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На тема: Булевардната книжнина

КАК МЛАДИТЕ В ДИМИТРОВГРАД СЕ 

ЗАБАВЛЯВАТ ПРЕЗ ЛЯТОТО ш.
ПСИХИЧЕСКИТЕ ТРАВМИС ТОПЛИ ПОГЛЕДИ млади, саначителна част 

склони да се „подвизават“ с 
прояви, присъщи на сексуал 
но извратени личности.

Известно е, че от около еди
найсетата до шесиайсетате 

младите се намира! 
на преминаване 

младост
години 
във фазата 
от детинство 
Известно е още, че в тоя пе 
риод стават дълбоки Фи->ио 
логически, физически и пси 
хологически промени. Имен- 
но зарад това, ако в тоя пе 
риод младите не се насочва! 
правилно, ако се оставят на 
улицата или на себе си А 
подбират какво ще четат, мс 
гат да се явят тежки после 
лици, деформации и психи 
чески травми в характера 
на младото същество.

към Очевидно, че с отъждест 
вяването на герои от було 
вардната книжнина, млади 
те доживяват 
грауми, чието заличаване пс 
някога не се постига дори 
през целия живот.

СРЕЩУ СКУКАТА психически

Като предлага най-разнов! 
дни „събития“ и „преживел1 
ци“, булевардната книжнина 
разпалва въображението на 
младите, но това въображе 

обикновено е „безпочвен продължават с лебедов компания и 
вата си песен.

Обаче времето бързо тече. Към 
21 часа — движението прекъсва. О- 
ния, които имат пари — отиват на 
мотела и тук, с алкохол, приказки и 
карти, посрещат новия ден. Други 
отиват на жур, но тази форма на 
развлечение вече е на изчезване.

Георги Манов, двадесетиедного- 
дишно момче е един от поколение
то, което обича танцови, развлече-

инопредставленията и движе
нието са единствени места, къ 

дето младежите и девойките се 
забавляват през лятото. Тези думи 
на Мария Кендевска, осемнадесетго
дишно момиче, най-ярко говорят 
как, къде и по кой начин младите 
Димитровград прекарват свободните 

часове през това горещо лято? 
Ако бихме се опитали един ден 

да раздели на интервали и тук да ме 
рим интензитета на развлечението и 
забавата, без трудности може да се 
каже, че това са — вечерите.

Преди обед —- най-голяма моно- 
тония. С голямо нетърпение се очак
ва пристигането на печата, защото в 
следеното на дневните събития ми
нава времето. След обед — колони 
млади поемат към Лукавишка река 
или към най-популярната баня — 
„яз“ при шумни приказки и закачки, 
игра на карти, шахмат, „убиват'’ се 

'3—4 часа. Положението е по-лошо 
ако времето е лошо. Тогава „чете
нето на булевардна литература е най 
-добрия начин да мине следообедно 
то време. Но, това лято времето бе
ше на страната на младите. Плажо
вете бяха пълни.

ние
но“ т.е. е в неточна посока 
Самота, нищета, безцелност 
отчуждаване — 
насоките, в които „възпита 
ва“ булевардната книжнина 
Ако към това прибавим, чг 

периода на пубертета юно
шата по природа е предраз
положен към усамотяване г 
вглъбяване, младите живеят 
с лъжливото чувство, че са 
намерили „свой свят", „ня 
кой“, който ги разбира. Раз
бира се, това „разбиране" е 
самозалъгване и най-честс 
води към психическата трау 
ма за недоразумение между 
младия и обкръжващата гс

Наркотичното средство ра 
. Подобно пе 
булеварднатазяжда здравето 

що извършва 
книжнина: тя трови душатг 
на детето, възпитава го пог 

истинските

ето част от

отнемарешно,
стойности за ценност,

прояви, които най
противобществени

Детето, което прекадено че
те булевардна книжнина г 
й вярва, се отъждествява с 
героите, които или са мора
лно извратени личности или 
пък „правдозастъпници“, чи 
ето раздаване на „правда“ 
се завършва по най-брута-

втлас
ка го към 
често саси

ние...
— Просто да полудее човек. За 

давам си въпрос: защо няма танцо
ви, когато това -някога беше главна 
забава на димитровградчави. Сега и 
кермесът е премахнат и картината 
на бездействието е пълна. Ако няма 
ше турнир по малък футбол и сега 
тези летни месеци биха минали без 
каквото и да било развлечение.

лен начин.
Още по-трагични последи 

ци оставя в половото му въ
зпитание, тъй като булевар 
дната книжнина изобилству 
ва с примери на изврате- 

маничество, еротич- 
макар чс 

„подучава“, булевардната 
книжнина е далеч от това 
да даде правилни представи 
в сексуалното възпитание 
Може би, оттук една небез

среда.
Накрая, следва извода: г 

проблема на булевардната 
книжнина трябва да се поза 
бавят, на първо място, прос 
ветните фактори, след туй 
родителите и младежката ор 
ганизация, за да се определи 
същинската й стойност, как- 
то и да й се пресече злов- 
редното влияние.

Младите искат повече развлече
ние ност, 

ност. При това,
Всички, които попитахме как

прекарват голерищете летни дни ни 
отговориха като и Манов:

— Скучно, празно и — пенейо-
С. Василевнерски!

Центърът за култура може и тря 
бва да бъде средище на младите. О- 
баче неговата дейност вместо през

Къде да се излезе вечер? Конкурсната комисия за наименуване на 
ректор на Комунално-жилищното предприятие „Ус
луга” в Димитровград обявява

ди-

лятото да достигне връх — доживя
ва най-голям упадък. По-ран-о в рам 
ките на Центъра се организираха, 
три пъти седмично танцови, студен
тите даваха театрални представления, 
а гостуванията на известни певци 
на естрадни и народни певци допъл
ваха летния културен живот в гра
да. Всичко това сега е само — ле
тен сън. Нито едно представление, а 
и да не говорим за гостувания! Към 
края на лятото се организира про
грама под название „Прокисло ди
митровградско лято".

Поради липса на организиран 
културно - забавен живот 
са оставени сами да се снамират. 
Просто, напросто — оставени са на 
улицата. И тук главно „взимат ре
шения'' къде ще прекарат утрешния 
ден. Тази картина е всекидневна. Ста 
ва монотонна и скучна. Затова не е 
чудо, че всички млади в Димитров
град в един глас казват — няма по- 
скучно място през лятото от Дими
тровград и това е град за пенсионе
ри, но не за младеж!

Това са думи на млади, думи на 
поколение, което умее да се забав
лява, но което в Димитровград, най- 
просто казано, вехне, поради липса 
на най-елементарни условия за раз
влечение.

С първите вечерни часове започ
ва и разбиването на дневната моно- 
тония. Около 19 часа се появяват и 
първите младежи в движението.

Димитровградското движение, е 
едно от най-младите у нас, защото 
освен голобрадите момчета и моми
чета, не могат да се забележат и по- 
възрастни хора. Движещите са сред
но — на 18—20-годишна възраст. 
Момчета и момичета, които имат о- 
коло 25 години се чувствуват „стари" 
на движението. Сериозни хора изли
зат на разходка само в неделя, ко
ито по традиция тоя ден считат за 
свой. Но, след два три „кръга’’ — 
те изчезват, защото виждат, че са 
излишни.

По- рано с месеци и години се 
чакаше студентите да донесат пос
ледните модни новини. Днес карти
ната обаче е съвсем друга. Къси пан 
талонки, мини-жупове, макси-рокли 
не са вече рядкост. Дългокоси мла
дежи с най-модерни цветни ризи и 
всички „модни лудости" се опитват 
да привлекат вниманието на по-кра
сивия пол. Голям брой „наблюдате
ли" стоят на ивиците на тротоарите 
и с бдително око. пазят симпатиите 
си. Два-три дълги и топли 
— са сигурен знак, че любовта се е 
зародила .. . Храбрите се включват

КОНКУРС
за наименуване на 
ДИРЕКТОР

У еловия:

Покрай общите условия по »*лен 55 от Закона 
за предприятията кандидатите трябва да изпълня
ват и следните условия:

1. Да имат завършен строителен факултет с 5 
години практика, а от тях 3 години на ръководни 
работни места, или

2. Завършена висша управителна школа с 8 го
дини практика, от които 5 години на ръководни 
места, или

3. Завършено средно строително училище с 15 
години практика на ръководни работни места.

Личен доход — според Правилника за разпре
деление на лични доходи.

Постъпване на работа — 
бирането до 2 октомври 1971

Квартира не е обезпечена, 
ват пътни и други разноски.

Молба с документи

те

след завършване из- 
година.

нито пък се ггризна-

за доказателство, че изггьл- 
нява условията в конкурса, кандидатът доставя 
На„ адРес: Комунално-жилищно предприятие „Услу- 

в Димитровград, ул. „Маршал Тито” М> 44 ка- 
то се назначи
га

за конкурсната комисия — 
от 10 дни от деня на обявяването 
седмичен вестник „Братство“.

Непълни молби и молби без 
ментация не ще се разглеждат.

погледи в срок
на конкурса.

Слободан Кръстич
отговаряща доку-
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1
КУЛТУРНО -'.'СТОРИ ЧЕСКИОфициално съобщение на »Асен Бал- 

кански« в Димитровград
БАБЕЛЕЖИТЕЛКОСТИ

• В СР СЪРБИЯ ”

Членовете на управата 

нв са взимали мито ШЕСТОТИН ГОРНИ КРУШЕВА1]
Управата на сп< 

„Асен Балкански
ортния клуб 

проведе 
сесия по повод продажбата 
на мача със „Слога“ от Лес- 
ковац.

Управителният 
статира, че нито един 
от управата не е взимал па-

съвет кон 
член

ри.
„Единодушно е ; 

вратарят Георги Ставров дг 
бъде суспенсиран

решене
След жестоки разисквания 

изказва-и контрадикторни 
ния Управителния съвет пу
бликува официално съобще
ние, в което се казва, че чле 
новете на управителния 
вет са имали

и срещу не 
го ще бъде възбудено дисци
плинарно следствие.

На края на официалното 
съобщение стои, че целокуп
ното първенство е нерегуля 
рно, което достатъчно яснс 
показват зачестилите 
щения на функционери нг 
„Слога“ и „Победа“ в наве
черието на мача. Остри ду 
ми бяха отправени и към съ
дийската организация в Ле 
сковац, за която в съобще 
нието се казва, че „е имала 
голямо влияние в развитието 
на събитията и че помощния 
съдия на мача Ненад Мило- 
шевич е бил един от прего
варящите в името на леско- 
вашка „Слога“.

съ-
разговори с 

представители на лесковаш- 
ките отбори („Слога“ и „По
беда“), по тяхна инициатива посе

„Даваха ни пари на всич
ки събрания, но категорич
но отказахме да ги вземем 
се казва в съобщението 
След това се сочи, че обжал 
ването след анулирането на 
предишния мач между т-ези 
два отбора е потекло от чи
сто спортно подбуди, а не 
от каквито и да било „смет- 
каджийски претенции” към 
един или друг от лесковаш- 
ките отбори.

КРУШЕВАЦ

СЪВСЕМ не е случайно., 
новата ни рубрика „Позна
вате ли миналото на СР Съ
рбия“ започваме с бележка
та за Крушевац, града, кой
то влезе в историята като 
столицата на княз Лазар.

Тези дни Крушевац посе
щават повече туристи от 
страната и чужбина. Инте 
ресът е съвсем разбираем. 
През тая година града чест- 
вува шестотин години от ос
новаването му. В центъра на 
града по тоя случай бе от
крит паметник на княз Аа 
зар и проведени много дру
ги тържества, които ознаме
нуваха някои моменти от ми 
налото на този най-стар град 
в републиката.
Крушевац бил построен ка 

то крепост във форма 
стоъгълник с двойни стени 
Във вътрешността се нами
рали палатите на царя, чер
квата и сгради за 
най-близки до царя. Входът 
на града бил защищаван от 
една триетажна кула, коятс 
е запазена и днес.

Така започнал да се раз-

станал стопански, културен 
и военен център на държа
вата на княз Лазар.

От Крушевац е тръгнала 
войската за Косово 
1389 година, а 1392 
Стеван е наименован 
на Сърбия, пак в Крушевац

Турците за пръв път завзе 
мат Крушевац през 1427 го
дина, а окончателно 1454 го 
дина. Окончателно Круше 
вац е освободен •’ От турците 
1833.

личие и монументалност. 
Значението на Лазарица е в 
това, че тя прекъсва тради
циите на черквите създаде
ни от Неманя и същевремен
но като пример носи белези 
те на паметниците настана
ли след това не само в Сър
бия, но и в Румъния.

Старата столица на Сър
бия не остана назад и в най- 
новата си история. Там въз
никна първата стачка на ра
ботниците през 1904 година 
а вече през 1914 година со
циалдемократите имат свой 
представител в общинското 
управление, а на 15 януари 
1920 година Социалистичес
ката работническа партия 
(комунисти) изпраща свой 
представител в Уставотвор- 
ната скупщина.

По време на Революцията 
крушевляни взеха 
участие в боевете против о- 
купатора и домашните пре 
датели. Още на 22 юли 1941 
година бе формиран Расин- 
ския партизански отряд от 
34 бойци.

Крушевац е освободен 07 
фашизма на 14 октомври. 
1944 година.

С. Кръстич

поле 
година 
за князСлога“ член на Нишка зона99

Състезателната комисия на 
Междуподсъюзната дивизия 
в Ниш на заседанието си от 
17 август реши спорният 

„А. Балкански“

предаден на дисциплинарна
та комисия и тя ще накаже 
виновниците за аферата.

Най-вероятно — ще бъдат 
наказани и някои членове 
на управата на „Слога“, уча 
ствували в подмитяването 
на някои играчи на „Асен 
Балкански“.

маЦ между
— „Слога” (Лесковац) да бъ
де зарегистриран*/, с постиг
натия резултат — 2:0. „Сло
га“ с това става член на Ни
шка зона. Целият случай е

В града доминира хубава- 
която 
около

та черква Лазарица, 
построил княз Лазар 
1375 година.С. К. Въпреки това, че в черква 
та не са запазени стенописи
те, нейната архитектура и 
минало я нареждат между 
най-хубавите паметници на 
средновековното сръбско 

строителство. Лазарица е ра 
зрушена през 1413 година и 
дълго време била напусна-

МОМЧЕ ИЛИ МОМИЧЕ? на шс

активно

лицата
жката и женска клетка. Мг> 
кар че тази разлика е нез 
начителна, все пак женска
та клетка е по-тежка от мъ 
жката. Като имали предвид 
тези разлики немските уче 
ни направили много експери 
менти. Получените откритш 
им дали възможност да от
криват и други, по-ефикаенг 
методи.

та.настояваХората отдавна 
ли по някой начин да откри 
ят пола на бъдещето дете, 
Старите гърци смятали, че 
пола на новороденото зави
си од разпределението на 
звездите в момента на опло- 
дяването. Римляните 
ли, че всичко зависи от мъ- 

„Ако мъжът в семейство 
то има главна реч бебето ще 
бъде момче, в противен слу* 

бъде момиче“. Мно-

Основите на черквата с 
във форма на триконхос с 
кубе и кула и камбанария 
Нейната външност е декора 
тивна и с много орнаменти 
и керамико-пластични детаГ- 
ли се допълнва нейното ве-

вива града недалеч от устие 
то на Расина в Западна Мс

Б. Николоврава. За кратко времесмята-

жа:

В едно изхвърляне на семг 
нна течност се намират око 
ло 400 мил. клетки. От тях 
200 милиона са женски, г 
200 милиона — мъжки. Как 
клетките да се отделят една 
от друга бързо и точно,, са 
показали опитите с органекг 
киселини, които са дали же

чай ще
го учени в Стария век са пре 

пола на бъ-дполагали, че на 
дещето дете влият лунните 
петна, храната на родители 
те, годините и здравословно- 

бащата. Хи-то състояние на 
покрит пръв 
гическата същност на

схванал биоло- 
това

лания ефект: намалили сг. 
активността само на опреде 

клетки. Защото, зг.
явление.

Изглежда, че няма да бъде 
далече деня, когато ще се 
осъществи желанието на ро
дителите да им се роди мо
мче или момиче. Химията в 
най-близко бъдеще ще решг.

лен вид 
да се започне с опита за „ш 
биране“ пола на детето тря 
бва да се отделят женските 
от мъжките семенни клетки

Засега експерименти се въ 
животни 

че тези ег
тази загадка. Засега се пра
вят само експерименти. Нем 
ските химици са най-много 

област

ршат само върху 
но се предполага, 
сперименти ще имат значи 
телно
тието на науката 
правление.

напредвали в тази 
Те са успели да решат най- 
сложния проблем, т.е. да пот 
върдят разликите между мъ

въздействие за разви 
в това на-

Паметникът на княз ЛазарЧерквата Лазарица
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Комшийска хроникаНАШ ХУМОР -
В скоро време започва учебната го

дина. В едно босилеградско училище на 
час по география учителят пита:

— Къде извира Драговищица?
— В Божичка планина — отговори 

ученикът.
— А къде се влива?
— 1Във Власинско езеро, ако се съгла 

си общината — отговори ученикът.

Председателят на общината в Димит- 
своето интервю каза, че в За-ровград в

бърдие електрификацията започнала прс 
ди девет години.

Няма смисъл да се бързат тая годи
на, защото през идната година ще чув
ствуват десетгодишен юбилей.

‘Б<Чмл* ■

Б. Николов

— Па, добре — одгово 
ако йери на момчето — 

така нека е, главно и я не 
што да добийем за това 
прослужено време.

Селянин купува домати в Димитров
град.

— Дайте ми — казва на жената — 
по-зелени за да може да узреят тъкмо 
когато пристигна в Сенокос.

Отидо я дома и све ка
за на бабуту. Она излезе 
од мене по акълия. Одма 
ми даде съвет. Я ну ислу- 
ша и йоште на йутре дън 
право у општинуту. Напи 
са молбу ко врата и преда
ло на момчето. Молбуту 
зазърши тека:

— Бил сам член на од- 
борът по електрификация 
двадесет и три године пет 
месеца и два дъна. За то
ва време сам присъству- 
вал на 1 679 събрания, пу- 
тувал са много пути до об 
щинуту и затова ТРА- 
ЖИМ ПЕНЗИЮ защото 
требе да оступим место на 
по-млад човек . . .

Детето прочете молбуту 
зарадува се, написа брой. 
заведе ъу у деловодникът 
и ми рече.

— Умно чичо Манчо. Са 
знам ко да се оелободим 
и од ония коджамити мло 
го членове на одборите 
по електрификация, кои 
само седу по селата и ни- 
шта не работе. Све нека 
иде у пензию. Нека дой- 
ду нови та да тргну рабо
тете.

Когато се построи водопровода от 
„Ивкови воденици“ се писа, че той ще 
бъде достатъчен за Димитровград кога
то достигне 12 000 жители. Тъй като сега 
Димитровград има 6 000 жители, а вода 
няма достатъчно, може да се констатира, 
че всеки жител на тоя град пие вода за 
двама.

Тражим пензию
СВЕ УДАРАМ рабушат 

за другъи, а сега е ред да 
ударим йедън рабуш и за 
мене и да се повалим — 
че има пиене! . . .

Онядан ме окнуше у ои 
штинуту. Дойде писмо ад
ресирано лично до мене. 
Я нема време да чекам ав 
тобусат, а се спущи пе- 
шъи. Улезо у општинуту 
и йедно мургаво момче 
седло и ко йа улезо оно 
затвори чекмеджето и од
ма започе:

— Вие сте Манча Ман-

и продължи. — Ти си. дру 
гар Манчо бил член на 
одборът по електрифика
ции) у вашето село. Съга 
вече видиш ко иду рабо
тете у свак одбор требе 
да избирамо по-млади чо
веци. Ти треба да оступиш 
местото да изберемо не- 
кое младо момче . . .

Ка чу това канцелария
та ми се завърте. Дваесе 
године да сам на туя дъл- 
жност и са одйеднуш да 
оступим да дойде по-млад 
човек. Куде се е чуло и 
видело. Виде детето, че 
ми стану незгодно и поче 
с по-мек глас:

— Знаеш ли какво чичо 
Манчо. Такве су интенци- 
йе нашег друштва — мо
ра доъу нови кадрови. А 
ти Ьеш да добийеш твойе.

В „Братство“ в миналия брой пише-. 
„Обща констатация е, че в последно 

не само в Босилеград,време хигиената 
но и в комуната, не се спазва. Това може
да бъде много голямо предусловие за ня 
кои епидемии' ’.

Трябва да се почертае тогава, че тук 
се спазва нехигиената . . .

чин.С голяма изненада хората узнаха, че 
голманът на „Балкански“ върнал 90 00 ди 
нара, които му били дадени като 
за да" пусне един гол.

Къде се е видяло и чуло днес да се 
дават така малко пари за мито.

— Я сам синко — реко 
и си остаи торбичкуту до 
мене.

— Добро седи — каза 
момченцето и извади йед- 
ну дебелу папку с писма

мито

Манча с.р.

НА ЛЕТУВАНЕ

X/ВТ. ПЕТРОВ

БяйЩон^и


