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Точната дата за провеждане 
на Деветия конгрес на Съюза 
на югославските комунисти още 
не е определена, обаче подготов 
ките започнаха отдавна. Това 
потвърди и неотдавнашното пле 
нарно заседание на Централния 
комитет на СЮК на което бяха 
приети няколко решения, твър 
де значителни за работата на ко 
нгреса на СЮК.

Според приетото решение де
легати за Деветия конгрес ще 
се избират по ключ един деле
гат на 1000 членове на СЮК. 
Делегатите ще се избират на об 
щинските и университетски кон 
ференции, докато в организаци
ите на Съюза на комунистите в 
армията .делегатите ще се из
бират самостоятелно по същия 
ключ. Предвидена е възмож
ността за делегати да бъдат из
бирани и членове на СЮК, ко
ито са извън състава на общин
ските ортанизации.

За да се даде възможност по
вече общински организации да 
бъдат застъпени на Конгреса, 
делегати ще избират и ония об 
щински организации, които имат 
повече от 700 членове на Съюза 
на комунистите. Организации на 
СК в ония общини, които имат 
по-малко от 700 членове ще се 
стружават с подобни по броя на 
членовете общински организа
ции и заедно ще избират свой

на републиканските конгреси, ос 
вен когато това е необходимо.

Счита се, че с избирането на 
делегати трябва да се започне 
веднага след публикуването на 
проектоконгресните резолюции 
и другите документи, като ця
лата работа трябва да бъде за
вършена до края на ноември. Та 
ка — както се изтъква — деле

гатите ще могат най-непосред- 
ствено да се влючат в предкон
гресните разговори в органмзаци 
ите на СК, които са ги избрали 
и на конгреса да бъдат действи 
телни тълкуватели на станови
щата, предложенията и настрое
нието на членството.

циалистическите отношения, от 
които зависи нататъшният сто
пански възход на тази иначе ра 
звита промишлена страна. Съще 
временно се откри едва ли не 
всенародно обсъждане в чехо
словашката 
се, яви се и отпор, който не бе 
за подценяване, специално този, 
който идваше от чужбина. Но 
пак силите на демокрацията и 
прогреса надделяха, всъщност си 
лите, които проявиха готовнос- 
тда поддържат реформата до
край. Редом с разрастващия се 
интерес към промените, до ко
ито се стигна в развитието на 
социалистическото общество, в 
ЧССР растяха симпатиите към 
комунистическата партия, ко
ято застана начело на тези стре 
межи. Само през последните ня 
колко месеца броят на членове
те на ЧКП е нараснал с над 
20.000 души, което сигурно е ог 
ледало на сегашните настрое
ния в Чехословакия.

Нашата страна от първите 
дни пристъпваше към събития
та в ЧССР с пълно доверие. По 
дкрепяйки тези процеси, наши 
хора посещаваха Прага и на 
място получаваха впечатления
та за чехословашките искания 
и успехи..

Същевременно в Югославия 
гостуваха многобройни делега
ции от Прага и Братислава. А 
логическо заключение на тези 
взамни посещения — е посеще
нието на президента Тито в Пра

Столицата на Чехословакия 
Прага триумфално посрещна пр 
езидента Тито. Това беше сре
ща на приятели. Тито и Дуб
чек разговаряха в залата на дво 
реца в Храдчани, а президентът 
Тито, като се върна в страната, общност. Разбира
окачестви разговорите като по
лезна работа.

Пражкото съобщение за сре-
СЮК

Д. Р-

щата на делегациите на 
и на ЧКП изтъква на преденСТОП — ЗА ЗАБОГАТЯВАНЕ

ТО НА ОТДЕЛНИ ЛИЦА
план стремежа на двете страни 
към развитието на равноправни 
отношения между социалисти
ческите държави. Същността 
пък на разговорите за между
народното работническо движе 
ние личи в стремежа на двете 
партии да бъдат разрешени про 
блемите на демократизирането 
на вътрешните отношения в со 
циализма. В това отношение ста 
иовищата на Тито и на Дубчек 
си схождаха съвсем. От двете 
страни бе подчертано значение
то на този проблем в съвремен
ните условия на социалистичес 
кото развитие в света.

На мнозина е известно, че про 
цесът на вътрешното демокра
тизиране в социалистическите 
страни започна още с двадесе
тия конгрес на КП на Съветс
кия съюз. Обаче съпротивата, 
която тогава се яви, още не е 
махната изцяло. Консервативни 
те сили настояват да забавят 
процесите, които проникват във 
все по-широките хоризонти на 
социализма.

Срещите в Черна и в Братис
лава показаха, че процесът на 
демократизирането и изгражда
нето на отношения между соци
алистическите страни на базата 
на равноправието и суверените 
та не може вече да бъде спрян. 
Съвременните процеси в социа
листическия свят вече са стана

Целта на това доста спешно 
изменение на Закона е по-ефи
касно да се пресече забогатява
нето на отделни лица и друти 
разни отрицателни явления в об 
ластта на личния труд и в рабо 
ботата на предприятията, които 
се основават от граждани. Тези 
явления бяха посочени в речта 
на президента Тито на 9 юни и 
по телевизията и на Шестия кон 
грес на синдикатите. Това беше 
и повод да се предприемат спе
шни мерки за предотвратяване 
на тези явления.

Законните изменения, за кои 
то става дума, изхождат от три 
основни работи: по-прецизно да 
се определи с какво гражданите 
могат самостоятелно да се за
нимават и какво да притежават, 
на тези граждани по-адекватно 
да се възложат данъци и да се 
увеличи ефикасността на инспе 
кционнмте и данъчни служби.

Ето и някои конкретни ре-

По предложение на Съюзния 
изпълнителен съвет Съюзната 
акутпцина преди известно време 
измени дестина Закони за данъ 
ците и облаганията на граж
даните, които изпъляват само
стоятелни дейности и притежа
ват недвижими имоти и други 
материални блата. По-точно бя
ха утвърдени рамките в които 
отделни лица могат да се зани
мават с дадени стопански дей
ности и да притежават имущес
тво. ___________

Г>абу шпица

На дневен ред 

незаконно забо
гатяване

делегат.
Централният комитет счита, 

че при избирането на делегати 
особено вниманиеза конгреса, 

трябва да се обърне върху тех- 
състав. Необходимо е да се га.Към края на този месец в Ба 

бушница ще се проведе сесия 
на двете камари на Общинска
та скупщина.

Както узнаваме, на дневен ред 
— ще се поставят някои акту- 
ални в настоящия момент въпро 
си. Така например — подготвят 
се матери али във връзка с не 
законното забогятяване на от
делни лица, препродажбата на 
добитък или някои други курен 
тни стоки и пр. Напоследък в 
Бабушнишко се появили тър- 
говци-матрапази на добитък, ко 

изкупуват в безцение, а

ния
настоява — бе изтъкнато на пле 

повечето делегати да
Отзовавайки се на поканата 

на чехословашкото партийно ръ 
ководство и не скривайки свое 

желание и настроение да 
отпътува там, президентът Ти- 

дни в ЧССР.

шения.
Самостоятелни занаятчиинума

бъдат от редовете на непосред
ствените производители, а също 
така да има достатъчно числ-а 

младежи, чиито брои тр

и други граждани предприема
чи няма вече да могат да се за
нимават с организиране или с 
изключително лично право в из 
веждането на инвестиционни и 
други работи;

— със самостоятелна гостилни 
чарска или превозна дейност ще 
могат да се занимават само ония 
граждани, на които това о оано 
вно занятие и което лично из
пълняват, при което заедно с 

членове на семейството

ето

то прекара два 
Срещата в Храдчани беше гол
яма и внушителна манифеста-

жени и
ябва да съответствува на тяхна
та роля в Съюза на комунисти- 

обществения и полита ли необходимост за по-нататъшн 
ия прогрес.

Чехословакия пристъпи към 
•преобразяването на своето об
щество през януари. Яви се стре 
межът за бързи промени, с цел 
да се подобри развитието на со-

ция на дружбата и сътрудничес 
твото между Югославия и ЧССР. 
основани на дълга традиция на 
взаимни симпатии и разбирател

те и в 
чески живот на страната.

Общинските конференции на 
Съюза на комунистите се задъл 
жават болшинството делегати 
за Деветия конгрес да се изби-

самоуправителните про-
при

ство.
всички
могат да им ат само една гостил 
ничарска работилница, т.е. само 
едно превозно средство;

— по отношение на данъка СТРЕЗИМИРОВЦИ 
върху дохода на гражданите от 
самостоятелни дейности, репуб
ликите и общините ще определ
ят начина за утвърждаване на 
дохода и да определят размери 
те на данъка

— собствениците на товарни 
моторни превозни средства и кб 
мби-возила покрай данък върху 
дохода, плащат и отделен данък 
върху това имущество;
— отменява се освобождаването 

от плащане на данък върху при 
хода от викенд — къщички, при 
което се въвеждат два вида дан 
ъци, в зависимост от това дали 
викенд-окъщичжата служи за ли 
чна употреба или за издаване

рат от
изводствени организации, 
което абсолютно болшинство тр 
ябва да получат хората от непо 
средстваното производство. За- 
това е възложено на Централ
ните комитети на републиките 
да разработят този критерии и 
да осигурят неговото осъществ 

свои решения и на-

ито го
след това го препродават в по- 
големи центрове в страната. По 
този начин незаконно печелят

М. Гаврилович

големи пари.
Освен това забелязано е ня

кои граждани да внасят чужде
странни стоки и да ги препро- НОВО ПРЕМЕРВАНЕяване със дават по селата и в града.

На дневен ред ще бъдат и
работят: 
М. А-

пътствия.
Централният комитет на 

препоръча и това за делегата да 
изтъкват кандидати, ко- 

избрани за делегати ЗЕМЯТАСЮК ня
кои занаятчии, които 
без разрешение.не се 

ито вече са
но видими белези, за да е успеш 
но снимането от въздуха

— Трябва да се установи коя 
парцела на кой принадлежи, за 
щото по-рано е имало случаи на 
регистриране на чужди парце
ли за свои.

Новото премерване, което ис
ка населението от Сурдулишка 
община отдавна, трябва да съде 
йствува и за намаляване на об
лагането с данък. Предишните 
класификации на земята тук я 
изравняваха с много по-плодо-

В село Стрезимировци неотда 
.вна се състоя събрание на ме
стната общност по въпроса за 
•новото премерване на имотите.

Компетентни лица от кадастъ 
ра, които присъствуваха на съб 
ранието, обясниха, че новото пре 
мерване трябва да изправи ми
налите грешки по премер и кл 
асифицирането на земята, ка
кто и по имуществените отноше 
•ния, които в много случаи са 
опорни.

За това обаче е необходима 
предварителна подготовка, коя
то трябва да направят самите 
стопани.

Тези подготовки, както бе из
тъкнато, трябва да се състоят 
в следното:

— Всички стопани трябва да
разграничат своите имоти с яс

ТВОРЧЕСКО ОБСЪЖДАНЕ 

НА КОНГРЕСНИТЕ МАТЕРИАЛИ под наем.
Наред с тези мерки, по-после 

дователно и по-ефикасно ще се 
провеждат в дело така нарече
ните институции за 
на потеклото на имуществото, 
в случаи когато съществува оп
равдателно съмнение, че 
имущество е получено по неза
конен път;

ще се ревидара и организаци
онната и кадрова структура на 
инспекционите и данъчни слу
жби и ще се предприемат мер
ки тези служби по-ефикасно да 
работят за предотвратявано на 
споменатите явления.

Става дума, значи, за остри и

изпитванекъм тях творчески.пристъпи 
Членовете на партийните орга
низации да дават предложение 

мнения за допълнение

наНа последното заседание 
Общинския комитет на 
Димитровград, което се със 
на 8. VIII т. г. бяха заети ста
новища по въпроса за обсъжда 
нето на конгресните материали- 

Пред организациите на бл в 
скоро време ще бъдат пред

обсъждане проекторе- 
развитие на Съм

на Сърбия, 
резолюция за обществено-поли
тическия систем и разолюцият 
за селото. Зае се становище тези 

материали да не се

СКС в
товаи свои

резолюциите.
По този начин членовете на 

СК не само че по-добре ще се 
запознаят с партийните матери
али, но активно ще участвуват 
в работата на конгреса.

Разглеждането на партийните 
ще започне от 20 ав- 

ще продължи до 20 сеп-

родните места в страната и дан 
ъкът беше почти равен на този 
в пределите край Южна Морава. 

Присъствуващите изявиха пъл 
да направят необ

явени на
золюциите за 
за на комунистите материали 

густ и 
тември.

но съгласие 
ходимото за успешно премерва
не и класиране на имотите.

Ц. Димитровконгресни
обсъждат както до сега, да се Б, Н. значителни мерки.

)



ОТ ЗАСЕДАНИЕТО ИЛ КООПЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ В БОЖИЦАБабушиица НА бойката кооперация не и върви
баче не е възможно освен 
намали персонала. Бе 
жено да се уволнят трима слу 
жещи и завеждащ счетоводства' 
то предложи лицата. Той съоб 
щи, че в кооперацията „нямало 
работа за земеделски техник” 
«о понеже било земеделска коо 
перация как да е без него. Прел 
ложи също да се уволни финан 
совият счетоводител и един от 
шофьорите — тракторисът или 
шофьорът. За третия — 
се види кой да е. Докато 
приготви материалът за гласу
ване кой да се уволни търгов
ският в кооперацията Ненко се 
възпротиви на предложението 
за уволнение на земеделския 
техник, защото било решено да 
«е се уволява (Йорданка — 
никът му е жена). В конфузно
то положение се яви и директо 
рът и собщи, че Йорданка и Бо 
жил Божилов били членове на 
съвета и не могло да бъдат уво 
лнени. Веднага4 бе упрекнат от 
Стоян Божилов: „Как сега си 
спомни, че са членове на съве
та, когато листата е готова, ка
за той. Значи искаш да бъдат 
уволнени Драган и Верка?” Нен 
ко .пък добави: „Как ще увол
ни Божил, когато му е дясна 
ръка...?”

же под минималните гарантира 
дрходи. и сега трябва да се 

Килимарата
Неотдавна в Вожица заседава 

кооперативният съвет на коопе 
рацията „Единство”. Решаваха 
се важни въпроси във връзка с 
отчета за работата през първо
то полугодие, която не е успеш
на. Но решенията едва ли са до 
бър и сигурен залог за оправ
яне на работите.

да се 
предло-'ИИ

всичко.окончае
произвеждаше хубави персий
ски КИЛИМ/И и 
36.000 динара .квадратен метър, 
произвеждани от десетина де
войки. Защо трябва да се зак
рие? Причината са работните 

на девойките. Законът

ли продаваше

заплати
предвижда минимум, а този ми 
■нимум е много по-висок от то
ва, което може да им се плат 

въз основа на производство-

Първото заключение е, че на 
кооперацията не върви. Напри 
мер в отчета е казано, че през 
първото полугодие кооперация
та не е работила почти нищо в 
земеделското производство, за
щото миналогодишната реколта 
на картофите и овеса не е про
дадена по задоволителна цена. 
Тухларната също не е работи
ла, защото има лагер ма тухли 
още от миналата година и то 
за около 15 милиона стари ди- 

Изкулът на земеделски 
продукти, специално на доби
тък е било много затруднено, по 
ради слабото търсене. На търго 
вията обаче й върви, се казва в 
отчета. Продажбата на проми
шлени стоки е вървела нормал 

известна печалба, с 
която се покриват загубите на 
другите цехове. Но пълно пок 
ритие няма. Кооперацията е в 
дефицит с 500.000 стари динара 
м тази загуба ще трябва да по
крие със средства от фонда ре 
зерви. За успокоение директо
рът на кооперацията съобщи, че 
тази загуба няма да се отрази 

върху работата, тъй

каза да 
да сети

то и Цената му.
Решението е прието. Остава 

да се види ще може ли да се ра 
бота „на сиц”, те. девойките да 

произвеждат дома, без осигу 
ровки и други даждия, и да им 
се плаща за произведеното. Ня
кога се говореше за размах на 
този рид производство, за кое
то имаше и суровини и всичко 

място. Дали кооперацията е 
намерила 
шеиие е въпрос.

ои

тех-

иара.ПРАВИЛНИЦИ 

НО ЗА КОГО?
иа сега най-доброто ре-

• • •
КЪДЕ ТЕЛЕТО — ТАМ И 

ВЪЖЕТОКой спира работите? И с ка
ква цел?

По всичко личи, че самоупра- 
вителните органи в предприята 
ята ме провеждат 
които приемат. Актовете за си
стематизация на работните ме
ста са приели още преди някол 
ко месеца 
кат на вратата на предприятия 
та, но никой не им отваря.
НА РЪКОВОДНИ МЕСТА — 

НЕПОДГОТВЕНИ ХОРА

И в провеждането на Насо
ките на Президиума на ЦК 
на СКЖ кадровия въпрос в 
Бабушнишка комуна се стои 
на мъртва т°чка. Стопански
те организации все още не от 
варят вратата си за младите 
специалисти и изобщо за ква 
лифицираните кадри.
ЕДНО СА ПРАВИЛНИЦИТЕ —

А ДРУГО ПРАКТИКАТА ...
Необяснимо е защо е така ако 

се има на предвид, че в пра
вилниците на трудовите органи 
зации се търсят — 16 високо
квалифицирани работници, 
вишисти, 87 квалифицирани, 42 
с високо и 47 със средно обра
зование •— или общо 206 подгот 
вени за производството хора.

В аналите на службите за за 
емане на работа се водят 69 ви 
сококвалифицираяи и хвалифи 
цирани работници, 10 вишиста 
и 45 души със средно образова
ние.

но и има
аИмуществото не се гледа,

наказват. Е-виновниците не се 
то един пример: Миналата зима 
трактористът Драган Пейчев па 
ркирал изправен кооперативен 
трактор навън, понеже няма та 
раж за трактора и си отишъл 
дома. Когато след два дена до
шъл, видял, че тракторът не е 
на същото място и че селоторът 
е спукнал от студа, зарад оста-

мо-

решеиията,
Настана лична разправа. Ди

ректорът каза на Стою, че е пи
ян и винаги пие, а той пък му 
отвърна, че директорът си пра
ви къща в Ниш и ползва коо-

Дирек-

а ето хората чу-

значително 
като деловият, фонд разполага 
със 7 милиона стари динара.

перативни материали, 
торът му каза, че ще го увол
нят, но Стою му каза, че първо 
директорът ще си отиде. Накрая 
бе прието да не се гласува се-

вода. Купен бил новвена
тор за 800 хиляди динара, като 
мягазинерът, който е карал тра 
ктора и причинил щетата пб 

съгласие трябвало да обеа- 
кооперацията с 300.000 ди

ДЕФИЦИТ ИЛИ ОПУЩЕНИЕ 
НА СЛУЖБАТА?

Като се има на предвид този 
факт, тогава донякъде става я- 
-оно защо зе затварят вратата 
иа специалистите и изобщо на 
подготвените кадри.

На ръководни места в Бабуш 
нишка комуна има 123 души с 
основно образование!

Те вероятно държат в пред
приятията да не се приемат по- 
подготвени от тях хора, за да 
не утрозят креслата им!

Положението в кадровата по
литика и заемането на работа 
неотдавна е обсъдено и на за
седание на Общинската скутпци 
на и е взето .решение в най- 
скоро време да се отправи пре
поръка до трудовите организа
ции да минат към провеждане 
на решенията, които сами са 
взели.

Съответните служби Скупщи
ната в началото на септември

га, но на следващото заседание, 
като дотогава колективът реши 
кои да са.

Във връзка с отчета стана
ха разпри между магазинера от 
Топли дол и управата на коопе
рацията. Бе съобщено, че мага- 
зинерът има дефицит от около 
340.000 стари динара. Магазине 
рът се възпротиви срещу това и 
даде обяснение, че не става ду
ма за дефицит но за погрешно 
документиране, защото рафто
вете, сандъците, везните и друг 
инвентар, който е амортизиран, 
е регистриран като стока за про 
дажба, а поправките на магази 
на и стълбището са регистрира 
ни като негова загуба. Завеж
дащ счетоводството не успя да 
опровергае това твърдение, ни- 
то да увери присътсвуващите, 
че регистрирането е изправно.

свое
14 щета

нара. Съветът обаче гласувал да 
освободи магазинера Павел Ста 
нчев от плащането, при условие

работи
ИМАЛО ЛИ Е ВЪЗМОЖНОСТ 

ЗА ЗАБОГАТЯВАНЕ
„да не прави такива 
друг път”. Значи — където те- 

там и въжето. Загуба-
Частният занаятчия Стоичко 

Аризанов със своя дъскорезни
ца от няколко години работи в 
кооперацията. Той дал под наем 
дъскорезницата, но я ръководи 
той като получава заплата на 
работник в кооперацията и наем 
за дъскорезницата. Защо е по
стъпил така? Вил му голям да
нъкът като частник и прибег
нел до това решение. Възложе 
но му е да се отчита за трупи
те и другите дървета, които ре 
же, и таксата от това да плаща 
на касата на коперацията, ка
то дава квитанции на хората на 
които реже дъски. (Но зли ези
ци приказват, че така той има 
възможност да си печели за се 
бе си, а да не дава много на ко 
операцията). Сега е купил и да 
рак за вълна и иска и него да 
го даде на кооперацията под 
наем и да ръководи дарака той.

лето
та си носи кооперацията изця
ло.

НЕПОЗНАВАНЕ НА ЗАКОНА 
ИЛИ ДРУГО НЕЩО

ще получи ли 

Димитровград 

вода?

Директорът на кооперацията 
Киро Станиянов обясни, че ко
операцията е в много трудно по 
ложение. В сегашните условия 
изходът е в интеграцията с дру 
га кооперация, разширяване на 
обема на работата или в намаля 
ването на персонала. Нищо о-НЕСЛАВЕН КРАЙ НА 

КИЛИМАРАТА
ще направят анализ на положе 
нието, за да се види дали се е

дела. 
които

Въпросът за водата пак ста
ва актуален.

Често пъти през деня по-гор
ните етажи в града остават без 
вода. Димитровград няма доста
тъчно вода. Дали това положе
ние ще се промени и дали са 
предприети някои мерки Дими
тровград да получи вода. За та
зи цел се обърнахме към дирек 
тора на комуналното предприя
тие в Димитровград Станул На- 
цков, който ни осведоми за пред 
приетите мерки във връзка с из 
■граждане на водопровода в Ди-

тръгнало от думи към 
Към ония организации, 
не прилагат правилниците 
новите систематизации ще Съ-

Окончателно килимарата 
престане да съществува от 
септември. Дълги години тя жи 
вуркаше, работничките получа
ваха много низки заплата, да-

ще НАШИ
ГИГАНТИ

1на

•дат приложени санкции.
М. А.

Някои членове се възпротиви 
ха. Стою Божилов и други из
тъкнаха че не е допринесъл ни 
що за фондовете на коопераци
ята и предложиха да му се вър 
не и дъскорезницата и да си ра 
боти частно, като си плаща да
нък. Директорът обаче го взе в 
защита като обясни, че Стоич
ко е работил й в тухларната (тя 
не работа вече две години), на 

и трябвало

митровград.
— Комуналното предприятие 

работи вече за дограждане на 
водопровода и довеждане на -во
да от „Ивкова воденица”, извор, 
който се намира на 800 метра 
от града. Извършен е химичес
ки анализ на водата и според 
досегашните изследвания тя на
пълно отговаря — каза Нацков.

Изворът „Ивкова воденица” 
дава 10,5 литра вода в секунда 
и разлика във височината 
шест метра. Затова водата от 
този извор може да се вюочи 
във стария водопровод и спо
ред най-новите изследвания из
граждането на водопровода ще 
струва към 10 милиона динара. 
Очаква се обаче с доброволна 
работа да се извърши копането 
на канала.

Проектът на водопроводната 
мрежа привършва. След това 
трябва да се иска одобрение за 
локация и работите могат да за 
■почнат веднага.

Както сме осведомени в Кому 
налното предприятие „Услуга” 
то разполага със средства за по 
ловината от работите около во-

вършачката съшо, 
да остане в кооперацията и да 
се отчита за работата в дарака 
и дъскорезницата. Някои чле
нове забележиха, че директорът 

него и затоваквартарува при 
го поддържа, и изразиха и съ
мнение в изправността на рабо
тата на двамата -по въпроса с 
дъскорезницата.

Но накрая бе прието решение 
то да се вземе в кооперацията и
даракът му. Не е ясно все пак 
кой е прав и кой няма право и 
кое е истина.

е

Обяви се и конкурс за дирек» 
тор и счетоводител. Условията 
за директор полувисше или сред 
но образование, а за счетоводи
тел — полувисше — средно или 

Някои правятнепълно средно.
забележка, че за счетоводителя
конкурсът е нагласен да си ос
тане старият, защото бил с не
пълно средно образование.

Но важно е че на кооперация 
та не върви, а пътищата за из
хода се търсят в уволняването, 
вместо в организиране и разра-

допровода.
Нужно е сега на събранията 

на избирателите да се запознаят 
гражданите с този план и взе
мат решение за участие в изгра 
ждане на водопровода.

стване на работата.
Зареждане на трансформатори в заводи „Раде Кончар“ _ ЗагребБ. Н. Владимир Харизаяо»
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Босилегродски летни сенки ПОГАНОВО

ТРЯБВАТ ОЩЕ ПАРИ ЗАТОКА..
Лятната жега и продължите 

лната суша в Босилеград не пре 
чи на босилеградчани да се 
тересуват за ваички 
особено за ония, които бият в 
очи.

Например след въпроса: „Как 
си?” — всеки бооилеградчанин 
ще попита да ли наистина пъ
тят ще се прави през пролетта. 
Питат и съмнително поклащат 
глава, защого тоя път отдавна 
„се прави” и още не е напра
вен. Но да оставим пътя и да 
чакаме от компетентните да от 
говорят дали ще се прави. В Бо 
силеград има и други въпроси, 
за които се говори.

ПАРА ВЪРЗ ПАРА...

в повече от 150 къщи. Разбира 
се, ваички, които са направили 
къщи, не са забогатели незако
нно, ,но на някои ще се погле
да откъде им парите. Преди две 

три години казват босилеград 
чани, из улиците на нашето гра 
дче минаваха само служебни ко 
ли. Сега служебните не забеля
зваме. Днес в Босилеград има 
около 35 леки коли, от които 
само тази година са купени до 
юни 24. Тук не се числят кола
та на ония босилеградчани, кои 
то идват от вътрешността на го 
сти при родителите си. По този 
начин Босилеград е туристиче
ски град за своите съграждани, 
които работят из цялата стра
на. Някои зли езици казват, че 
тия нашенци за годишните по
чивки получават по два регре- 

един от трудовите орга
низации и един от родителите 
си, когато дойдат. А самите бо
силеградчани, които със служ
бата си тук се препитават през 
тези летни дни, почивките и ви 
кендите си прекарват на върши 
тба или берат сливи, които та
зи година добре са родили.

УПРЕКЪТ НА ЕДИН БОЩА ОТ 
ДЪРВАР

мунални обекти. И трябваше да 
дойде един нещастен баща чак 
от далечния Дървар да ги уп
рекне за нехайството. Дошъл да 
погребе сина си милиционер, Бо 
шко Крал, когото босилеградча 
ни обичаха и достойно го из
пратиха до вечния дом, тъй ги 
упрекна и отвори очите на мес
тната общност в Босилеград да 
види, че босилепрадските гроби
ща наистина приличат на всич 
ко, само не и на уреден кому
нален обект.

Много босилеградчани, особе
но ония, които чуха думите на 
нещастния баща, се изчервиха 
от арам. А то» през сълзи, целу 
вайки сина си последен път, ка 
за: „Ако знаех, че гробищата ви 
не са заградени, не бих позво
лил сина ми Да бъде погребан 
тук”. Наистина когато човек се 
замисли, не е леко на един ба
ща да позволи утре след погре 
бението през гроба му да гази 
добитък и да го ровят други жи 
вотнм. За тоя укор сега се при 
казва в Босилеград. Да се над 
яваме ли, че ще се намери въз
можност гробищата да се уре
дят както прилича на един та
къв град.

Но босилеградчани приказват 
и за други работи: за хонорари 
те, за положението в здравния 
дом, за друто ... Но струва ми 
се по-конкретно неофициално, 
отколкото официално и там, къ 
дето трябва.

ПЪРВИТЕ...Акцията по електрифика- 
Поганово в момента е

ин-
въпроси, ция на 

в застой. Но не е спряла.
Членовете на комитета по е- 

лектрификация обмислят как 
да се подготвят за втория е- 
тап — поставянето на селска-

— Нататък ще е трудно — ка
зва Стоянов. Изразходвахме 
много средства, изтощихме си
лите се. Нашия край е пасивен и 
трудно се набират средства. Но 
активността на погановчани е до 
бра.

— През месец май се обърнах 
ме с апел към погановчани, жи 
вущи по градове и селища в 
страната за помощ. Изпратихме 
към 150 писма — но отговориха 
само 13 души. Това са: Рангел 
Тодоров от Ниш — със 100, Илия 
Марков от Димитровград — 100, 
Крум Михайлов от' Димитров- " 
град с 50, Богдан Пешев от Ниш, 
Атанас Тодоров, Тодор Марков 
от Ниш, Спас Тодоров от Пирот, 
Душан Стоянов от Ниш и Илия 
Киров от Белград с по 50 но
ви динара, Петър Милев 40, Ми
ла Милев 20 и Любомир Петров 
от Пирот е внел 10 нови динара.

— Очаквахме по-голям отзив 
— казва Стоянов. Разчитахме 
от нашенци вън от Поганово да 
пристигнат към 300 000 стари 
динара, а досега" постъпиха са
мо 65 000! Но смятаме, че не е 
късно и другите да последват 
примера на тези, които се от
зоваха първи...

та мрежа.
Те не са на почивка.
Ежедневно правят планове 

по какъв начин да се съберат 
още средства, за да може и в 
Поган°во да се доведе елек
трически ток.

НАЧАЛОТО БЕШЕ УСПЕШНО
Пита един бооилеградчанин:

- „Право ли е бащата, земеделец 
над 50-.годишна възраст, добър 
и заможен за нашите условия 
човек, сега да започва да прави 
кариера като продавач на мебе 
ли, а сина му висшист да е зе
меделец?”

Заинтересувах се и при ос
ведомените органи разбрах 
случая. Именно касае се за Ки
рил Ризов, бивш земеделец от 
село Груинци, а сега търговски 
работник в магазина „Украс”, 
който в Босилеград е открило

Александър Стоянов, управ
ник на пощата в Поганово, кой 
то е и член на комитета по еле 
ктрификация, е доброволен ка
сиер.

Активно

са

работи от първите
дни.

Щателно води „влизан! 
зане” на всеки динар.

— Досега беше добре. За тра- 
линията. стълбове и 

към 11 000 000

■изли
за

сиране на 
жицата — дадохме 
стари динара.

Помогнаха ни с 1 100 000 дина
ра Общинската скупщина и зе
меделска кооперация „Сточар ’. 
Останалите средства даде насе
лението от Поганово и една мал 
ка част дадоха драговитчани.

Но — нататък?

Тези дни вече започна уреж
дането на босилеградските ули
ци. Най-главните ще бъдат па
вирани. Разбира се, босилеград 
чани се радват на това начина
ние. В Босилеград обаче е заб
равено, че и гробищата са ко-

едноименното предприятие от 
Бела паланка. Квалификациите 
на Ризов за работното място са 
само, че е собственк на помеще 
нията, които е дал под наем на 
предприятие „Украс”. Сега Ки
рил взима и наем, и добра за
плата. Той до вчера живееше от 
земята, която сега ще обработ
ва сина му, защото Кирил се е 
хванал на друга работа. Но Ки 
рил като баща постоянно се ин 
тересува кога синът му ще бъ
де настанен на работа. Може би 
Кирил не знае, че заради така 
ва кадрова политика в 
стопански организации, въз ос
нова на която ето и той почва 
да изкарва пенсия, не могат да 
намерят работа млади квалифи
цирани хора като неговия син.

Тръгнахме по дирите на тези 
кадрови решения” и открихме, 

че като „Украс” са постъпили 
конференция „Слобода” от Вра- 

конференция „Първи май 
само

„ПРЕДСТОИ НИ СЕРИОЗНА 
РАБОТА”

— В момента очакваме на 
проекта на селската мре
жа и трафопоста. Според

поста
вянето на селската мрежа и 
построяването на трафопоста 
ще ни костват към 7—8 000 000 
стари динара.

Предстои ни сериозна работа 
за да изкараме акцията докрай. 
Надяваме се да ни се помогне в 
тези усилия ...

А. Лазаров

груби изчисления
ДИМИТРОВГРАДСКИ СКИЦИ

без планСтрои се ■ ■ ■
Димитровград расте бързо. Ра 

зширява се. Денонощно никнат 
нови и нови къщи от гарата към 
Желюша, към Керемиджийни- 
ца, към „Чуйпетел”, 
райнините на „Строшена чеш
ма” —

Расте градът — но плана не 
се спазва.

В общинската скупщина виж 
дат тази опасност и потърсили 
решение. Обявили конкурс за 
строителен инспектор. Обадили 
се неколцина кандидати, но ка
то видяли условията — ведна
га се разочаровали. За строите
лен инопектор — в конкурса би 
ло предвидено лични доходи от 
800 нови динара.

някои ки ще помери двора към улица 
та макар за 5 сантиметра. След 
това оградите. Никой не се при 
държа към плана. Всеки 
строи ограда по свой вкус. По 
този начин новите улици в Ди
митровград са много „шарени”.

НАРЕЖДАНИЯТА НЕ СЕ 
СПАЗВАТ

Ако минете по димитровград
ските улици в новите квартали, 
ще видите че на нищо не при
личат. Общинските служби раз 
мерят незастроените площи, по
ставят колове и „межди”, а ко- 
гатр собствениците им започнат 
да строят — става бъркотия ...

СИ към пок- Усилията на погановчани да 
доведат електрически ток по до 
мовете си наистина заслужава 
внимание. Би било правилно а- 
ко Общинската скупщина наме 
ри начин да им помогне.

М. Андонов
НАКАЗАНИЯТА НЕ ПОМАГАТ

ня и
от Пирот. Изключение е 
комбинат „Печ”, който отворил 

обувки обявил 
продавач и най-за-

— Има и случаи когато изве
стни граждани не слушат на
шите нареждания — казва Вел
ков. Ето например Воислав Фи
липов строи без разрешение на 
главната улица, на площад „Ос 
вобождекие”. Когато го преду
предихме да прекъсне то» каза, 
че ще продължи да строи и че 
с неговия плац никой не може 
да разполага...

— Има много случаи Да не 
се спазва главния проект.

Така места в центъра на гра
да, предвидени за площади — 
вече са застроени!...

И когато бъде готов генерал- 
^ ния градоустройствен план — 

ще има много отстъшши от не-

За подобни нарушения си и- 
ма и наказания. Но те са малки 

представляват 
пред .желанието" на някои са
ми да „размерват” улицата ... .

— Милко Алексов е изкривил 
улица „Сутйеска”,

— един прачанин 
се „разширил” на същата улм-

ЧЕ ТИВ 0 

ЗА ВСЕКИГ0
своа магазин за 
конкурс за 
конно приел работничка със сре 

икономическо училище, ко- 
квалифихациите и по 

положение заслу

и нищо не

дно
ято и по 
социалното си 
жава това.

За другите случаи босилеград 
нещо ще се

предприеме в духа на ^ок^ 
те, защото знаят, че и в тия пре 
дприятия има комунисти, които 
са длъжни да провеждат Насо
ките. Това го очакват и питат 
докога ще се работи така „па 
ра връз пара да иде .

своеволно
При това не се обезпечава ква 

Никой от кандидатите
Когато горещините са големи, 

много трудно е да се освежи ор- 
гакизмът, особено ако промени
те в температурата са нагли.

Все пак има начин за по-леко 
понасяне на горещините.

■ Най-напред трябва да се 
знае, че светлите дрехи по-леко 
отбиват слънчевите лъчи и то 
плината, а леките шапки пазят 
главата.

■ Малко затоплената вода при 
къпането ще ви освежи и раз- 
хлади по-добре, отколкото сту
дената. Наистина ефекът от сту 
дената вода е временно по-гол
ям, защото тя разхлажда орга- ■ 
низма, но това трае кратко вре

ца. ртира.
не приел условията. И конкур-И само те ли са.

В общинската скупщина при 
служещия в кадастъра Михаил 
Велков постоянно идват граж
дани да търсят обяснения във 
връзка с незастроените площи.

Велков гледа скиците, обясня 
ва им. Излиза и на място и раз-

чаки- очакват, че
сът си останал открит до след
ващо ...

А през това време градът си 
расте.

Никнат нови къщи — без да 
се зачита плана ...мерва.автомотиллкъщи и

Босилеградчани говорят и за 
по-хубави работи. Например о
тия разговори може да^ се уз
нае че Босилеград днес е „™ „„.„ля». °™г‘Гжапй; 

~ДИЯИ™сло.
улица видя 

са построе
апартамента

ме.
■ Пиенето на течности през . 

горещите летни дни е повише
но. На знаете ли какво ще ви 
разхлади повече? Населението 
от топлите краища знае, че гол 
ямо количество течност не раз-

ди
да узнаем точното 
ейки така улица по 

; Босилеград 
300 частнихме, че в 

ни над
хлажда, нито утолява жаждата. 
Напротив човекът все по е жа 
ден. Хората, които консумират 
много течност повече се потят, 
и затова постоянно са жадни. 
Жаждата по се утолява с топли, 
отколкото със студени питиета. 
Леко затоплен чай с лимон, си 
лно кафе, плодов сок по-добре 
ще ви освижат от студена бира, 
или вино. Също добри са пло
довете. млечните питиета и ки
селото мляко. Препоръчава се 
вместо постоянно внасяне на те
чности да се прави промиване

Никола Григо
ров загина в 

злополука
град Ни- 

във
На път за родния си

Глигоров, работник
край Любля-кола

Франция загинал
на със сина си в автобомияна зло

жена преживяполужа. Неговата
тежки повре-ла злополуката с на устаната кухина или изплак 

ване с вода за уста.
Иначе силната жажда се уто 

лява най-добре със пиене на со 
лена вода. Една чаша солена 
вода, макар и неприятно да е, 
ще освежи човека и ще му въз 
върне загубената от потенето 
сол в организма.

ди. бил купил 
семе-Нихола Глигоров

щастливото
къхци, в роД"кола и искал 

йство да дойде в
край. Злополуката му

познат ка- 
Едно

попрения
чила. Глигоров е 
то тродулюбив младеж.

и на в.беше сътрудниквреме 
„Братство”.

Димитрвоград — новата пощаВ.
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КАК ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА КРЕДИТА ОТ ФОНДА
ОБЩИ РЕЗЕРВИ?

(У) т Ш, 2Е © СЙ° ШЗ 5Е ЗШ </&

ГАЛЕНИ ДЕЦА НА ПАРТИЛТА
Дапило Джорджевич, който от 
пет години раооти във 
рад”. Той заяви:

— Доволни сме от
*>Фаб-Галеиите деца в семейството 

често създават големи главобо
лия. Понякога галените деца ос
тават непоправими въпреки пре 
дприемането на кагсвито и да би 
ло педагогически мерки.

Това е едно зло за такива де
ца, родителите и обществено. Но 
още по-голямо зло са галените 
деца в Съюза на комунистите. 
Повод за тези редове, написани 
по повод държанието на гале
ните деца на Партията е едно пи 
смо изпратено до секретаря на 
Общинския комитет на СК Ге
орги Алексов, председател на об 
щинската скупщина Димитър 
Манов и началника на отдела 
па вътрешните работи ' Митко 
Томов! Читателят може да си по 
мисли, че това е старо, писмо на 
писано някъде пред Четвъртия 
пленум. Не! Писмото е написано 
скоро с дата дори след Насоки-

години не бил назначен за пред 
седател на общинският отбор на 
ССРН, а това място заел Миха
ил Тодоров.

Някога можеше така. Тройки 
и други неформални групи ре
шаваха кадровите въпроси в об 
шината. Тогава Славчо Бошко- . 
вию, склон към кариера, да за
доволява. своите апетити за ръ
ководим места бил обърнат към 
тях. Нашето общество обаче от
хвърли тези вредни опити. И 
Славчо Бошкович вместо да се 
обръне към своята партийна ор 
галшзащия, към своя 
— пак търси „тройки” да му ре 
шават някои лични и семейни 
въпроаи.

Писмото на Славчо Бошкович 
кара на размисъл, че още се за 
лъпваме, че със същите кадри 
ще можем да провеждам новите 
мероприятия на Съюза на кому 
пистите. Бошкович е члоп на ор 
гадите на общнпокнп комитет, 
но както ми уведомиха, се разсъ 
рдил и не идва редовно на за
седанията. Какво говори това?...
В ръководните форуми на Съго 
за на комунистите трябва да се 
избират хора. които се готови да 
провеждат новия курс, а не да 
бъдат „чиновници” на партията 
и зарад някои стари „заслуги”, 
при всички положения, дори и 
когато не са убедени в това, ко 
ето Съюза на комунистите про
вежда, да се избират в ръково
дните форуми.

Някога в Съюза на комунис 
стите са идвали хора, които ис
кали да решат въпроса за плац, 
работно място на сина си сти
пендия и пр. Сега ни трябват 
партийни кадри, които да про 
веждат линията на партията без 
оглед на своите материални из
годи и различни привилегии.

Затова галените деца яа Пар 
тмята, които растели с надежда 
та, че някой с магична пръчка 
ще им реши всичко трябва мал 
ко да получат по главата си и 
да не им се позволи да се иг
раят.

Това ни е нужно повече за 
ония които идват. Да не създа 
вам вече галени деца в редове
те на Партията.

постижени
гри-ята, но същевременно за 

жени за бъдещия изход на 
приятието. Пред колектива 
ят твърде отговорни задачи. Се 
га предстои организационно уре 
ждаме на предприятието. Нуж
но е да се подобри квалифици- 
онната структура. Вече са

пред
сто-

ггрие
ти трима инженери и трима тех 
ници. Получения кредит от фон 
да общи резерви ще се използва 
най-рацисиално.

колектив Как ще се използва кредита? 
И по-нататЪк, както ни казаха 
в предприятието — ще се про
извеждат 
За тази цел тоябва да се подо
брява квалификационната етру 
ктура. Предприятието ще при 
ема нови специалисти ,а също 
така ще обърне по-голямо вни 
мание за школуване на същес- 
ствуващите кадри.

Проблем е обаче с настанява
нето на специалистите. Хората 
им квартируват в мотела, а това 
много струва на предприятието. 
Въпроса са квартиране на ре- 
шен. Изкусната са дора и някои 
квартири, които били собстве
ност на предприятието. Затова 
и в бъдеще хората от предпри
ятието очакват помощ на кому
ната в това направление.

— Работниците от предприя
тието, които за последните две 
години положиха огромни уси 
лия да положението, сега ще мо 
гат да управляват с него кога
то се създават условия за него
вия напредък 
директора на предприятието Да 
нило Джорджевич.

автомобилни части.

Предприятие „Фабрад”
След премахване па принуди 

телиото ръководене на димит
ровградското предприятие „Фаб 
рад” от 1 май т.г. трудовия ко
лектив вложи усилия да подо
бри организацията на работата.

те. Па 1 октомври за пръв 
след две години, работниците в 
предприятието получиха пълни 
лични доходи.

Ло този повод разговаряхме с 
п.д. директора на предприятието

път,Какво иска авторът на това 
писмо Славчо Бошкович?

Той се обръща към тези ръко 
водители да намерят работа на 
сина му, който останал без ра
бота след пропадането на тър- 
говокото предприятие „Седми 
юли”. Покрай това той изнася, 
че е злепоставен и при това го 
вори
не” на някои партийни ръково
дители в общината. Слагаме то 
ва в кавички защото Славчо с 
нищо не подкрепя своето твър 
дение. Той не се бори като ко
мунист да се ликвидират тези из 
вращения ако съществуват, но 
той се сърди защо и той не е 
приравнен към тях, а „бил за
бравен” в различни кадрови ком 
бинации.

Какво иска Славчо Бошко
вич?

Бошкович понякога заемал ра 
богни места за които не е имал 
квалификации. Той получил и 
степендия да продължи образо 
ванието си. Сега следва задочно. 
Получил е и кредит за изграж
дане на къща! Дали и други ра 
ботници в Димитровград се пол 
зват с такива облаги.

В резултат на всичко това — 
Славчо Бошкович се сърди (на 
председателя на общината, сек
ретаря на комитета и начални
ка на СУП?!), че преди няколко

БАБУгаПШДА
за „незаконно забогатява-

Още в две предприятия 

работнически столове
Още в две предприятия в Ба 

бушшща са открили работниче
ски столове. Това са химическа 
та индустрия „Лужница” и „Тек 
стилколор”. В столовете 'работ
ниците получават ядене ком-

Останалите разходи понасят 
предприятията.

След откриването на столове 
чувствително е увеличена про
изводителността — казват в пре 
дприятията.

каза на края

М. Б. Ник.плет за един динар.

ЗАБЕЛЕЖЕЛО ПА ГРАНИЦАТА ПРИ ГРАДИНИ

МИТНИЧЕСКИЯТ ПАЕВИЧ БЕЗ ПОЧИВКА
Беше вече обед когато пристигнахме на гра- не слизаше от очите па лицето зад волана.

— Ето, погледнете ,.. — започна той с мал
ко прекъсване а погледът му блуждаеше пякъде 
напред.

цицата.
Сградата на митницата гъмжеше от народ. 

Под лявата и дясната козирка, надпесени над ме 
ждународното шосе в едната и другата посока 
река от леки коли, автобуси, камиони. На прехо
да от където идваха пътниците от България то
зи ден беше на длъжпост митническия Йован 
Пайевич...

Няколко пъти се оптиваме да му се прибли
жим н да го питаме за някои новини, но напраз
но ... .

Богда.н Николов --'Няма какво да гледам! Кажи ми какво и- 
маш за обмитване ... Ако трябва — аз ще гле
дам след това ...

— Нямам пищо — каза пътникът.
— Отвори тогава ...
Пътникът бавно излезе от „Фичо”. Някой от 

следващите кола тихичко пощепна на жена си 
„гледат!”. Там на края на колоната други две-три 
коли минаха границата и се лепнаха към дълга
та „опашка”.

Пайевич хвърли няколко погледа по багажа 
и спокойно каза на пътника:

— Защо не казвате, вие имате багаж за обми 
тваие. Минете от другата страна ...

Пътникъ тотново влезна във „фичо” и тръг
на напред. Пайевич пипа към следващите ко
ли ... И така без прекъсване. Без почивка, до 
късно вечерта.

йован Пайевич минава за строг, но справед
лив митнически. Трудно е да се разбере негова
та тайна — точно кого и защо преглежда... Си
гурно, това е способност на всеки митнически, ко
йто я придобива в службата ...

ЧОВЕШКИ СЪДБИ

МЪКИТЕ НА СТОЙНА
вестно време оставала без ра
бота.

Минало дълго време докато 
започнал да се строи пътя от 
Лисина към Божица. И тук Сто 
йна била най-добрата работнич-

Към някого животът е наи
стина жесток. Но мъките обик
новено създава човек на човека. 
Ако имаха малко повече раз
бирателство, хората биха били 
по-шастливи ...

Понякога желаеш да рабо
тиш, но нзма какво. А принуден 
ои да работиш за да се препи
таваш . .. Рано или късно, съби
раш мислите и преживяванията 
си. И тогава на повърхността из 
плуват бройни неправдини съз 
дадени от други.

Подобни мисли обвзимат и 
Стойна Велкова, девойка от Бо 
жица. Нишките на нейния жи
вот са наистина трудни. Още 
като дете останала без родите-

Колоната ставаше все по-голяма.
По едно време изброихме 60 леки кола, които 

чакаха за преглед. Това беше само една малка 
част от общото число което Пайевич днес трябва 
шс да прегледа. Този ден тук минаха около 3.000 
коли...ка.

Опитвах се да разбера защо йован Пайевич 
пс преглежда всички коли. Тайната беше много 
проста ... Пайевич поглеждаше пътниците, реги
страцията, поставяше пяколко въпроси и по дър 
жанието на пътниците веднага заключаваше да
ли трябва да се прави щателен преглед или да 
пусне пътниците свободно да си пътуват ...

Бяха на ред кола с паша регистрация ...
— Моля, имате ли нещо за обмитвапе? — 

последва въпроса от Пайевич, а острия му поглед

После минала в Босилеград. 
Тук повече се ст.роело и тя о- 
чадовала, че ще се осигури с ра 
бота за по-дълго време. Затова 
радушно стъпила в редовете на 
работниците-строители. Тогава 
започна да се строи сграда
та на гимназията, жилищните 
сгради, мостът в Босилеград и 
др. Едно време като добра ра
ботничка била приета в „Услу
га”. Но след време я уволнили 
като „излишек” ...

Сега Стойна работи на моста 
при „Воденици”. Но кагото и 
той се завърши отново ще се 
намери на улицата — без рабо
та. И тогава отново ще продъл
жи нейната мъчна одисея: по 
селата ще търси каквато и да 
било работа. През лятото има. 
Селяните я приемат да им жъ
не, събира сено и върши и дру 
га физическа работа. Но дойде 

тя остава без под
слон и основните условия за жи 
вот.

Б. Николов

ли.
И макар че била още дете, тя 

започнала да слугува на по-за- 
можните съселяни и по тоя на
чин изкарвала прехраната и за 
по-малката си сестричка. Така 
било и през военните години. По 
сле пораснала и решила завина 
ги да напусне тези, които за пар 
че хляб безмилостно я експлоа
тирали.

Искала да се учи, но нямала 
възможност. Сама научила да 
чете и пише. Това направила до 
като работела на строежа на у- 
чилищната сграда в Божица. То 
гава тя била още малка моми
че, което тъкмо навлиза в жи
вота ...

Митническият Пайевич спокой
но преглежда колите и ги из
праща при Драгиша Джурович,

ли зима

Но и при такива обстоятел
ства тя има свое достойнство: 
не търси милост от хората. Със 
стегнато сърце продължава да 
търси работа — и да се надя
ва ... А парчето хляб, което тя 
яде наистина е изкарано с го
лям труд.

Дали наистина е невъзможно 
да се намери някое работно мя
сто за нея? Защо за нея да ня
ма когато има за мнозина дру
ги, които имат и земя и къща.

Дано се намери някой, който 
ще разбере и мъките «а Стойна.

В. Велинов

Но горко се измамила: от то
гава започнала трудната и борба 
за парче хляб. Завършило се у- 
чилището. Останала без рабо
та. Работела в керемиджийница 

същото село. И пак оста- По-съмнителните сс подлагат пата в 
нала без работа. обстоен контрол, както тези

пътници от СкопиеВсичко, което работели мъже 
те, работела и тя. С голяма оръ 
чност и умение. Но след завър- 
шаването на всеки обект из-
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С НАШАТА Ф0Т6КАМЕРАМАЛКА РЕПЛИКА Къде са 

причините
миона и сега работи за тях 
като им плаща 8°/о от печал
бата. Директорът на „Слога” 
обясни, че това е направено, 
защото Милан, който има ре
гистрирана зидарска работил 
шща, не може да бъде реги
стриран и с частна фирма за 
транспорт. Може би този до 
говор е „законен”, но въпрос 
е, да ли при такава коопера 
ция трябва да се прикрива 
онова, което по нашите зако 
ни не е позволено.

Подобна е и работтата на 
някои нелегални таксисти. И 
мепно някои шофьори, заети 
в „Бесна кобила” имат леки 
коли с които през свободното 
си време работят и паплащат 
от километър, без да плащат 
данък. А да пе говорши за 
вредата, която нанасят па со 
бствепото си предприятие.

В Босилеград не може да 
се очаква разкриване на мно ' 
го афери, за да се предприе 
мат съответни мерки. И тия 
„дребни” за босилеградските 
условия са достатъчно голе
ми и изискиват по-хоххретко 
и по-ефикасно да се ликви
дират. В рамките на тия мер 
км трябва да се види дали 
„Беспр, кобила” има нещо въ

Транспортното предприятие 
„Бесна кобила” на полугоди
шния баланс имаше загуби 
на стойност от около 18 мили 
она стари динара. Значи, по
ложението в

приятието да обезпечи тая ра 
бота, чиято стойност възлиза 

милиона стари. предприятието 
пе е добро. В колектива се 
педоволствува. Директорът 
на предприятието казва, чс 
това не са загуби, 
предприятието работи 
много лоши условия, 
лошите пътища. Именво тия 
пътшца съкращават века на 
автобусите и камионите с 
50°/о, така че предприятието 
заделя допълнителна амортм 
зация, а оттам са загубите. 
Някои компетентни лица от 
общината казват, че в пред
приятието няма достатъчно 
инициатива и се изпускат ху 
бави работи, без да се изпол 
зват мощностите на транспор 
тнитс средства. Например 
предприятието пропусна да 
се яви на обявения публичен 
търг на мина „Лсце” за пре
возване на рудата от Кара- 
маница и мила „Леце” даде 
тая работа на лесковашкото 
транспортно предприятие. Ну 
жно беше председателят на 
Общинската скупщина лич

на около 250 
Динара.

По всичко личи, чс в „Бес
на кобила” трябва да се по
добри вътрешната организа
ция и дисциплина. Например 
слабият вътрешен контрол 
дава възможност за разни 
злоупотреби както в пътни
ческия,
транспорт. Някои вече са ра 
зкрити, но въпрос с да ли 
само тия.

А че има и външни причи 
ни, които затрудняват пред
приятието, е безспорен факт. 
В Босилеград са регистрира
ни осем частни камиона, а 
досега притежателите им не 
са плащали данък. Никой пс 
вярва, че тези камиони са 
служили само за лична упо
треба. Един от собстзепиците 
на камион (Милан Стоянов) с 
„узаконил” работата с камио 
на като е сключил договор е 
търговското предприятие 

„Слога”, от което е купил ка

защото 
при

зарад

така и в товарния

трешио, което трябва да се 
А. Л.но да се намеси и на пред- стстрани.

Ч. ___>

ПРЕДНОВАТА УЧЕБНА ГОДИНАБЕЛЕЖКА
Почти всички продавачи в 

бооилеградските магазини се 
оплакват, че оборотът рязко 
намалява. Казват това било 
зарад намалените лични дохо 
ди на работниците — съот
ветно намалената покупвател 
на мощ. Има и мнения, спо
ред които голям брой граж
дани са незаети, печалбари- 
те се връщат с полуггразни 
джобове,
джобовете няма и оборот.

В книжарницата „Стеван Сре 
мац” пристигнаха учебници за 

Учебниците са получени от За 
новата учебна година, 
вода за издаване на учебници 
на СР Сърбия според исковете 
на училищата. По този начин 
през този учебна година учени
ците ще могат навреме да се сна 
бдат с учебници и други пома
гала.

Продавачката Т. Петрова за

яви, че книжарницата ще се ста 
рае и през тази учебна година 
да снабдява учениците и пре
подавателите с воички помага
ла нужни за обучението. Някои 
преподаватели обаче правят 
поръчки чрез книжарницата, а 
след това отказват някои 
учебници и по този начин съз
дават ненужни разходи.
На снимката: Книжарницата 
Стеван Срсмац”.

Общинският отбор на Червения кръст постави на грани
цата касичка за събиране на помощ. По този начин пътниците 
при Градини ще могат да дават помощ за Червения кръст.

Първите отзиви на пътниците — домашни и чужденци
са добри.а щом са плитк5*

На снимката: Пред касичката па Червения кръст.

Няма само 

от попа уши
(Сн. Станко Алексич)

11 ДЕТЕТО В СЕМЕЙСТВОТО
I Квартирният въпрос често е дат напълно от старите род*

' от значение, когато става дума ли, благодарение лошите грижи 
за млади и стари родители и вну на единия или двамата млади ро 
ци в общите домакинства. В тес дители, на които -всичко оста- 
ния амбиект често избухват не- нало е по-важно, отколкото въз 
доразумения, защото семейство питанието, живота и бъдещето 
то от повече членове се чувству на своите деца. Там, където ро
ва неудобно. Най-добре е там, дителите правилно водят възпи 
където старите родители имат 
отделна стая с отделен вход.

Интересни са констатациите 
до които се стигнало във Фран 
ция, според анкетите в Учили
щето за родители. Изследвано е 
състоянието в 30 семейства, в ко 
■ит.о живеели заедно стари и мла 
ди родители. В 7 случая жи
вотът в общото семейство заго- 
рчавали снахите, а в четири от 
анкетир аните
мо в 5 случая бабата и дядото 
били опозиция, и двамата заед 
но или поотделно. Разбира се 
при нас съществуват други по
литически условия, където спе
циално се изтъква хуманизъм и 
кооперация, възможностите за 
квартируването на родител** и 
деца, брачни двойки, има много 
по-голяма перспектива, откол- 
ково в страните, където владее 
експлоатация на човека.

Практиката в нашите семейс
тва показва, че съобразителните 
млади семейства винаги успеват 
да хармонират живота в общото 
семейство със старите родители.
Трябва само да се извърши пра 
вилно разпределение на актив
ностите и ангажиментите. Ба
бата и дядото трябва да се съо
бразяват доколко могат да въз- 
действуват правилно на своите 
деца, на младото новоформира- 
но семейство и на внуците са*.
Разбира се, непоносими са ста
ри родители, които са твърдо
глави, егоистични и кавгаджии.
Не трябва да се допуска старите 
родители да развалят и пречат 
на нормалния живот на младото 
семейство и техните деца.

Обаче всяка интервенция на 
старите родители, колто е от пол 
за на младото семейство ще бъде 
добре дошла. Това се отнася осо 
бено за деца, конто се отглеж-

На педагогически теми
V

Обаче има и мнения, че съ 
здалата се нелоялна конку
ренция между отделните сто

сепански организации зле 
отразява върху търговията. 
Казват — не се знае кой ка
кво трябва да работи, откри
ват магазини всички, та до
ри и ония, чиято делова за- 

по-инаква. Освен то-

-
ЩМ

дача е
ва, мнозина казват, че в един 
магазин ,д*яма само от попа 
ухо” и че всички продават 
всичко. В тектилен магазин 
се продава .бира, в железар
ски — текстил и пр. Но вед
нага да кажем: няма специа- 

магазини. Под фир

танието на своите деца, старите 
родители ще имат по-малка на
меса. Ако те въпреки всичко се 
намесват във възпитаяиетно на 
децата, което е правилно насо
чено, съвременно, да се намес
ват без причина и им дават дру 
ги напътствия, месят се в ли
чния живот на младото семей
ство ,трябва тактично и реши
телно да се осуетяват- Твърдо- 

зетовете. Са- главието на старите, които .чрез 
вмешателство развалят нормал
ния живот в общото семейство 
трябва да се възпрепятствуват. 
Всякакъв деспотизъм на бабата 
илги дядото трябва да се спречат 
чрез упоритост от страна на мла 
дото семейство до окончателно 
то ликвидиране на тази отрица
телна черта. В семействата, къде 
то има хармония и в които жи
веят заедно и стари и млади ро
дители, заедно с децата, заедно 
с внуците, трябва да владеят ци 
вилизовани отношения, разбира 
телство, сътрудничество да се

лизирани 
ма „магазин за колониални 
стоки” се продава всичко.

Безспорно, хубаво е да и- 
воичко, мисля, да има бо

гат асортимент. Но не е така. 
Асортиментът все още е слаб. 
Под „всичко” се подразбират 
яай-конкжтурните стоки, о- 
ния, които гражданите тър
сят ежедневно. И вместо, на
пример, да се уреди тексти
лен магазин, който ще бъде 
снабден най-богато, то в мно
го магазини се продават пла 
тове и тъкани, но качество
то им, разнообразието са твъ 
рде слаби. Така че граждани 
те ако искат да си купят дей 
ствително нещо хубаво пред
почитат по—големите градове. 
Сурдулица, Враня, Скопие, 
Ниш и др. Казват — нямаме 
избор, предлагат ни се таки
ва стоки, които времето е над 
живяло, не са в унисон с мо

ДИРЕКТОРСКОТО 

КРЕСЛО НЕ Е ВЕЧНОма

Вече стана неинтересно да се пише на тая тема. Мно, 
зина директори, докато още не им е изтекъл мандата, си 
нагласяват работата, та после отново да бъдат преизбрани.

Нещо подобно станало и с конкурса за директор в зе 
меделската кооперация в с. Звонци, Бабушнишка комуна. 
За сведение, в тази комуна почти във всички трудови ор-

избрани старите директори! Дирек,ганизации отново са
торът на земеделската кооперация Божко Таков повторно 
се обадил на конкурса. Обаче агрономът Тома Томов имал 
предимство, по-високи квалификации.

И какво става след това? настоява децата винаги да въз
приемат положителните възпи-. 
тателни влияния на средата, в 
която живеят, хубавите качес
тва които притежават бабата, 
дядото и младите родители.

Таков два месеца не искал да предаде длъжност и 
пречил на работата. Същевременно отправил иск до общин 
ската скупщина в Бабушница да анулира конкурса .. .

Отборниците в общинската скупщина единодушно
Божко Таков.дата.

Би трябвало някой да се 
замисли: дали наистина

такива магазини 
трябва по-строго да ги

отхвърлили нереалното искане на
Таков не е оставен без работа. В кооперацията му Проф. Вл. Чоловичса

дали същото работно място, което заемал и преди да стани нужни

!'ОТ СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ ЧЕ- 
11ТЕТЕ:

или
определим, като при това се 
стараем да подобрим асорти 
мента. И да видим още не
що — действително ли тря
бва всеки да открива магази 

занимава с търго- 
основната им дей 

друга насока. Защо- 
добра,

не директор.
За какво се сърди тогава?
Директорското кресло не е вечно. С това на думи е 

той. Така е мислил и когато кооперативния съ- 
взимал решение да се обяви конкурс за директор . . .

А когат° неговите очаквания не се сбъднали — обръ-

съгласен и
„МАГЬОСНИЦИ В -АТОМ
НАТА ЕРА”.

ветни и да се 
вия. когато 
кост е в
то. ако не създадем 
специализирана 
продажна мрежа ще казват 
хората, че „няма само от по
па ухо”, а пак няма какво да 

Ст. Н.

ща друг лист .. .
Между другото, трябва да напомним, че в досегаш

ната работа на Таков са намерени редица нередности. И 
вместо правилно да схване забележките на колектива — той 
се опитва да изиграе решението на този самоуправителен 
орган. М. А.

• НА ЗАПАД ЦЪВТИ ИН
ДУСТРИЯТА НА „ЧЕРНА- 
НАТА МАГИЯ”.

тьрговско-

АЛЛЛЛАЛЛЛЛЛААА^^купят.
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РАЗКАЗ Чавдар Шинов вижен като нарисуван. Слънцето е за
палило простора и на Варела, кой знае 

защо, замирисва на току-що изпечен 
хляб. Той оставя мотора на земята, отива 
до блока, откъсва няколко класа и се 
връща при милиционера.

— Глей, глей как се рони — той раз- 
търова класовете и от тях по асфалта се

вдига от земята класовете, които Варела 
откъсна, за да покаже как се рони жи
тото, и говори на невидимия си еъбесе-1 
днйк:

бари!
=Един милион декара

ор|анжада
— Знаят те какво е жито! Печал-Е2
После обръща глава към Варела.1 

Той се е отдалечил на десетина метра и! 
е седнал в крайпътната канавка.

— Къде ви е базата?
§поръсват зърна.

Милиционер,ът мълчи.
— Така де! — убедително повтаря

1 — пита милици!

Варела не отвръща. Седи в канавка! 
та и гледа напуканата земя.

„Сърди ее — мисли катаджията. —§ 
Хем нарушават, хем се сърдят.”

После извиква:
— Зимай мотора и да те няма... Ив 

тебе, и мотовилката ти ...
Варела дига глава и гледа глупаво! 

милиционера. Подстриганият му черепЕ 
свети като украшение от новогодишна! 
елха.

Е онерът.• • • ■ Варела.
— Не! Вез книжка не може ...
— Ама житото гори — казва Варела 

— Добре де, като си комбайнер, айде <и размахва частите от счупената мото- 
да кормуваш съвсем гол... Вез книжка! вилка като фокусник.

— Горяло житото — ядосва се ка- 
мо- таджията и обръща глава към въобра- 

тоциклета и свива гиусливо устни. През жаемия събеседник. — Житото горяло... 
това време Варела се ооръща и окачва По-добре кажи горят ми премиалните!

Житото горяло...
И милиционерът измерва преценя

ващо дебелата прашна фигура на Ва
рела.

I
1

_ ВАРЕЛА МРАЧНО ЧЕШЕ ГОЛИТЕ 
цСИ ГЪРДИ. Слънцето е слязло съвсем
щниско и гтшо]Iиче#Р1Ят блок пламти от 1улилиционерът ои представя този де
—тази близост. Катаджята пляска една в бел, прашен нарушител гол върху 
=друта белите си кожени ръкавици.

— Вез каска ... — говори той съв- 
= сем тихо, сякаш на себе си.
§

от багажника един пакет.
— Ето — казва той. — Задра бута

лото и мотовилката отиде...
Той показва счупуента мотовилка на 

милиционера. Хванал е двете части само 
с два пръста. Прилича на фокусник, в ори той. — А житото горяло... Нару- 
който е извадил от празен цилиндър жив 
заек. Изобщо счупената мотовилка е еди 
нственят коз на Варела и той държи да 
го използва, както трябва.

— Задра буталото и ето ти мотовил
ката на парчета — говори той. А иначе

Варела знае, че пред катаджия е най 
=добре да мълчиш и да правиш 
§ мутри. Iвиновни

— Бягай! И да не съм те виждали 
друг път така ... — повтаря катаджи-Е 
ята и като набира целия запас от сар-Ц 
казъм, който крие главата му в това го-е 
рещо пладне, извиква:

— Печалбар!!!
Варела тича към ижето. Той бърза! 

да запали, защото воичко може да сеЕ 
случи. Този едър, приличен на овчарско! 
куче милиционер току-виж се отказал, = 
току-виж пак го накарал да тръгне пешц 
за книжката. Моторът изревава от мно-е 
гото газ и рязко дръпва...

— Знаят те какво е жито — говориЕ 
събеседник катаджията,! 

— Житото горяло!?е

_ И гол — продължава монотоно ми
Елиционерът. — Поне риза да беше об- 
= лякъл...

Варела се старае да изглежда 
кото се може

= — Гол, без каска, без книжка — го-

шоние, направи, а после житото му било 
виновно... Горяло!

Варела мълчи съкрушено. Катаджи
ята е прав. Вярно — най-напред помис
ли за парите. Когато буталото задра и 
мотовилката изчатка като кон по кал
дъръм, той помисли за парите, които гу
би с това спиране, а не за житото. За 
него се сети едва когато се качи на иже
то. Видя го от мотора — жълто, неподви 
жно и искрящо на слънцето като оран-

Е Iкол-
по-вютовен. Той гледа 

|тъжно земята и русата му остригана гла 
= ва свети на обедното слънце като гтоси- 
= пана със слюда. Главата на Варела вед- 
Енага се набива в очи. Тя е съвършено 
=кръгла и седи на врата някак високо и 
^предизвикателно.
! Катаджията, разбира се, отдавна е 
Ц забелязал това и мисли,
Е нарушителя прилича на пирончената топ 
ека, която украсява стария креват в спал 

нята му.
— Дай си книжката.
Милиционерът ставя ръкавиците вър 

ху коша на мотора и откопчава горното 
е копче на куртката си. Върху яката се е 
Е образувала тъмна ивица пот.

— Обърнахте шосетата на плажове 
Е— уморено говори той.
Щ На Варела катаджията прилича на 
е голямо овчарско куче в топъл ден. То- 
= гава овчарските кучета са лениви и не- 
! спокойни от топлината и Варела е сигу- 
!рвн, че ако биха могли да говорят, те 
Е биха говорили точно така равно и моно 
Етонно и че ако носеха били кожени ръка 
Евици, биха ги пляскали една в друга 
Е също като катаджията.
! — Нямам книжка-—гъгниво казва той
Е и така ярстно по честа а гръдния си кош, 
Щче по кожата остават червени драска- 
!ници.

— Ето, дори книжка няма — със същ 
Еия безизразен глас казва милиционерът и 
Е обръща глава встрани, сякаш споделя 
Е това си откритие с някого.
Ц В маранята на лятното пладне пше- 
Е ницата искри и нагретият въздух трепти 
Е над нея като над пещ. 
в — Е що си се качил на мотора, като 
Ш нямаш книжка?
Е — А, аз имам книжка — забързано 
Щ започва Варела.

■— Айде, без риза — без риза..'. Без 
каска — без каска... Ама без книжка... 

— Ама аз имам книжка — започва 
= пак Варела, «о катаджията го прекъсва: 
_ — Без книжка няма да стане . ..
= Милиционерът откопчава и другото

I
книжка имим, но не е у мен...

Катаджията откопчава още едно ко
пче на куртката. Кожата около врата му 
е съвсем бяла и на силната светлина 
сякаш фосфоресцира.

— Метнах се на ижето и към базата 
— продължава Варела. — Житото не

Ече главата на
жада. с невидимия си 

като гледа след него.
Печалбари!!!

А Варела се е навел над кормилото.Е 
Вятърът блъска голите му гърди като! 
водопад хладка вода. Пшеницата се е= 
разляла, безкрайна, искряща, и ВарелаЕ 
учудено мига с очи, защото му се струва,! 
че слънцето грее от земята. Той нама-Е 
лява скоростта и вдига глава. Сега ми-Е 
ражът изчезва и житата отново запри-! 
личват на оранжада. Искрящата сладо-! 
горчива оранжада, която запомни заедно! 
с шума и блъсканицата на големия град-! 
Онова режещо езика питие, заради което! 
така много завиждаше от мое-пика на комЕ 
байна.

Катаджията е прав. Варела трие ко 
сматите си гърди и пристъпва от крак на 
крак, защото напеченият асфалт изга
ря голите му ходила.

— Айде, бягай за книжката, па после 
носи мотовилката си къде искаш!

— А бе ти не си ли бил селянин! — 
ядосва се и Варела.

Iчака.
— Житото си е жито, а правилникът 

си е правилник — мъдро и спокойно каз 
ва катаджията. — Айде, без каска може, 
ама без книжка...

Варела оглежда полето, сякаш търси 
помощ от някого. Наоколо е само пше
ницата
я гледаше от мостика на комбайна, Ва-

разлюляна, златна... Когато — Тръгвай, щото и глоба ще ти дру- 
сна — казва катаджията. — И глоба, да 

рела я сравняваше с оранжадата, която го знаеш! Има си правилници за тая ра- 
беше пил последния път в София. Хо- бота. . . 
рата схг провинцията дълго помнят не
щата, които ги има само в София —
ЦУМ, сгъваемите трамваи, лифта. .. А 
оранжадата беше такава една хладна, 
жълта, искряща... В жегата на мостика, 
когато гърлото му се превъщаше в пра- 

( шан път и когато сламките, изхвърча-

Варела тръгва. Асфалтъг гори пе
тите му. Житото се е ширнало от двете 
страни на пътя като море.

„Не е полегнало — гледа го и мисли 
ни в ръкав той. — Само е за Е

„Един милион декара оранжада’’ —! 
мисли Варела, обзет от необяснима гор-Е 
дост, а просторът, дявол знае защо, сеЕ 
изпълва с миризма на току-що изпечен! 
хляб.

клин.ни в
жътва. . .

Някъде далече свири локомотив. Ми 
лиционерът сваля фуражка. Косата му 
е мокра и сплъстена. Той се навежда,

щи от вентилатора на веялката, се за- 
мотваха в косата и се лепеха по потния 
врат, мисълта за оранжадата беше при
ятна и сладко,горчива като самия и вкус.

Сега по шосето не се вижда жива _ 
душа и Варела чувствува себе си страш- Е 
но самотен и нещастен пред този строг, е

Милиционерът откопчава и послед- Щ 
ните две копчета на куртката си. Отдолу ! 
е по зелена фанелка.

— Далече ли е комбайнът? — пита Е

I
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фотохроникаедър катаджия.
— Ама, другарю милиционер, житото 

прегаря — казва той. — Там са двеста 
декара...

Е

ТОЙ.

I— Седем километра, не повече 
оживява се Варела.

Милиционерът мълчи известно вре- Е 
ме, после казва:

— Бягай да донесеш книжката.
— Дадено — ухилва се Варела и по- ! 

нечва да запали.
— Само пеш — казва катаджията. §§ 

Това интимно начало побожда изле- — Моторът ще остане тука.
Усмивката замръзва на устата на Ва 

рела. Той отпуска ръце като счупени.
— Слушай бе, другар милиционер, Е 

сега може ли така. ..
Милиционерът взима белите ръка

вици от коша и започва да ги пляска

. = .
_копче на куртката и мрачно изпухтява. 
Е Сега съвсем прилича на голямо, изморе- 
=но от топлината овчарско куче.

— Виж, приятел... — започва Ва-
= рела.

Еченото от обедната жега служебно лице. 
Е Милиционерът обръща глава встрани и 
!споделя с невидимия си събеседник:

— Оппа, и приятели станахме!
— Виж сега — отново започва Варе- 

Е ла. — 'Аз съм комбайнер. ..

Е

Е IЕ

Е
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На югославския туристически барометър иглата през тези августовски дни е в най-ви
соко положение. С хиляди коли, десетки самолети и влакове ежедневно пристигат десетки хи
ляди туристи от различни страни у нас.

тази година Югославия да направи рекорден оборот от туризма. На димитровградската гара: посрещане на младежи — участни 
Ци на Деветия конгрес на младежта и студентите в СофияОчаква се
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ЧЕТИВО ЗА МАЙКИТЕ

КАК ДА ХРАНИМ ДЕЦАТА
Майчиното мляко задоволява всички нужди на децата все 

до петия месец, когато теглото се удвоява. Единствено 
гат витамините С и Д. ,не дости-

В този период движенията на детето стават по-живи, ра-
стежът е по-интензивен, а през шестия месец започват 
лизат и зъбите. да из-

Воичко това изчерпва 
ва е необходимо да се оразнообрази 
се подхранва на време, по-често боледува. А болестите 
ват апетита му и разстройват смилането на храната. При пра
вилно подхранваните деца болестите 'протичат

От четвъртия месец «а детето трябва да се дава по един 
в началото по една четвърта част, а след една сед- 

мица цял. Жълтък, суров или пааиран, в кашица от гриз 
може да се дава и по-рано, ако лекарят намери за необходимо.

От петия месец на детето 
ве, а в шестия _и по едно ядене от зеленчуци. При това трябва 
да се постъпва внимателно, т.е. детето да свиква постепенно, 
като му се дава помалко чорба от моркови още от четвъртия 
месец.

у детето запасите на желязо и зато-
храната му. Дете, което не 

намалл-

по-леко.

жълтък

може да се дава пюре от плодо-

Ето таблица за хрането по отделни месеци:
Четвъртия месец: Пет доенета, капки витамин А и Д, ед

на кафена чашка плодов сок, пюре от плодове (три кафени лъ
жички ситно стръгани пресни ябълки.). ч

Петия месец: Четири доенета, кашица от грис или браш
но със жълтък, капки витамин А и Д, плодов сок и 4 кафени 
лъжички плодове пюре, също и чорбица от зеленчук.

у •’ % |

Шестия месец: три доенета, кашица от грис или брашно 
с жълтък, калки витамин А и Д, плодов сок и пюре от пло-

I ,
дове, също и пюре од зеленчук, — моркови и спанак.

При недостиг на майчино мляко на детето се дава пресно 
краве мляко. В летните месеци и то може да бъде заменено с 
мляко на прах.

Барикада

ВОДАТА НЕ СТИГА ДО ВСИЧКИ
Рецепт за приготвяне на кравето мляко: Две чашки мля-

всичко
отичат в реката.

Това може да предизвика е пи 
демии.

Въпросът може да се разре
ши, ако в града имаше санита
рен контрол. А пък и общинска 
та скупщина трябва да 
решение, с което да определи

бистра, но тук става нечиста. 
Всички отпадъци се хвърлят в 
нея!

Босилеград няма определени 
места, на които да се оставят 
сметищата. Пък и транспортно
то предприятие замърсява вода 
та с нефт и разни отпадци. Мно 
го клозети в града нямат сеп
тични ями и всички нечистотии

Последните няколко дни и в 
Босилеград горещините бяха го 
леми. Температурата винаги на
дминаваше -30 градуса. Но в те
зи горещи дни хората нямаха 

се освежат. Макар, че 
минава Драговищица те не

ко, една чашка вода и две кафени лъжички захар — 
това се вари десет минути.

За мляко на прах: Две супени лъжици мляко на прах, раз 
творено в малко вода и две кафени лъжички захар се разтво
рят в 150 грама топла вода и се варят десет минути.

къде да вземетук
можеха да се къпят в нея по
неже е замърсена. Наистина до 
градчето тя пристигна чиста и

място сметища и отпадъци.
В. В.

училищно образование предимно деца
та на пролетариите, поради което всич
ки досегашни общински управи са при
кривали броя на необхшанатите деца. За 
да се даде възможност на бедните семей 
ства да изпращат децата си на училище, 
управата решила да им се дава безплат
на храна в училищните трапезарии, ка
то за целта бил определен бюджет от 
57 639 лв. Съобщавайки всичко това, ре- 

запвършвала с одобрителния

моковската комуна. След като съобща- 
полямата предизборна дейност наЕЛЕНА АТАНАСОВА вал за

БРСДП (т. с.) и за проведения в Пловдив 
на 20 май с. г. митинг, където Димитър 
Благоев говорил два часа с „младежка 

енергия и въодушевление”, авто-Сръбските социалисти 

и Самоковската комуна
воля,
рът подчертавал, че червеният Самоков 
нанесъл удар на целокупната буржоа
зия и в тези избори. Самоковският про
летариат дал заслужен отговор на своя 
класов противник. Така например 
1050 избиратели в Самоков за тесните 
социалисти гласували 600. „И днес — 
сал Остоич — при тази победа червени
ят Самоков триумфира победно, а гор- 

Сливен заплашва при първите об-

от дакцията
възглас: „Така се води комунална поли 
тика!”пи-ма? Небето бе продрано от вик „Приема

ме Р’. После запитал митинга: Искате ли 
червеното знаме в Самоков? Изведнъж 
се разразила буря от ръкопляскания и 
възгласи: „Искаме, искаме! Да живее со 
циалната демокрация! Да живее Само
ковската комуна!” Остоич давал подро
бни сведения за цялата борба, която се 
водела между пролетариата и буржоази 
ята във връзка с червеното знаме. Цяло 
то население било разделено на два ла
гера: работниците, горди, щастливи, с 
твърда увереност в своето право, готови 
докрай да се борят, а, от друга страна — 
буржоазията и нейните оръдия, съскащи 
от злоба, настръхнали, обмислящи как 
да си възвърнат управлението. Накрая 
авторът заключавал: „А аз! Намирайки 
се в средата на първите комунари на 
Балканския полуостров, изпълнен с ща
стие, изпращам тази радостна вест до 
сръбския пролетариат и заедно с него 
извиквам: Да живее Интернационалът! 
Да живее нашата братска Българска ра 
бетническа социалдимократическа пар
тия! Да живее Самоковската комуна, пъ 
рвата на Балканския полуостров”.

В друга коресподенция Влада Остоич 
подробно описвал борбата на буржоазия 
та срещу Самоковската комуна. Той под 
чертавал, че буржоазията се бои от ис
тинските социалисти, потъпква 
демократични принципи и закони, стре
ми се да пречи на тяхната дейност. Но 
независимо от преследванията партий
ната организация в Самоков растяла, ук 

печелела привърженици. „Със

На 29. IX. 1910 г., след като буржоа
зията- насилствено 
знаме, в
било свикнало протестно събрание. Го
ворили видните самоковски ръководите
ли Ас. Хадживасилев, М. Дашин, Г. Зу- 
йбаров и сръбският социалист Влада Ос
тоич.

■Видният деятел на учителското со
циалистическо движение в Сърбия Ди
митър Станкович, който поддържал бли 
зки връзки с Ламби Кандев, Димитър 
Моне® и др- изтъкнати български социа
листи, се обърнал с молба към Кандев 
да му пише какво става със Самоков
ската комуна, още ли е в ръцете на пар 
тията или е превзета от . буржоазните 
партии. Тези сведения му били нужни, 
защото искал да напише статия за учи
лищната политика на общината.

За Самоковската комуна споменал и 
сръбокият социалист Неделко Кошакин, 
когато в качеството аи на председател 
открил извънредния конгрес на ССДП, 
състоял се на 29, 30 и 31. I. 1912 г. в Бел
град. ,3 подножието на гористата пла
нина Рила в България ре намира гра
децът Самоков, на чиято общинска сгра
да днес се вее социалистическото знаме. 
От това прекрасно място аз на 20. VII 
1903 г. поздравих раждането на нашата 
Партия”, казвал Кошанин между дру
гото.

свалила червеното 
Работническия клуб в Самоков дият

щипани избори да бъде втората комуна 
на Балканския полуостров.

В обширна кореспонденция за рабо
тата на XVIII конгрес на БРСДП (т. с.), 
съобщавайки за грандиозните успехи, ко 
ито ще „зарадват социалистическия про 
летариат в Сърбия”. Влада Остоич осве
домявал за отношението на делегатите и 
конгреса към представителите на Само
ковската комуна. Всички пожелали да 
видят и чуят първия председател на Са
моковската комуна. На трибуната се ка
чил Зуйбаров. Той поздравил делегати
те и чрез тях благодарил на целия про
летариат за енергичната подкрепа по 
■време на робтата между, общинската уп
рава и централната държавна власт. Ос
тоич писал и за речите, произнесени на 
2000-та манифестация на площада.' Меж 
ду ораторите бил и първият председател 
на Самоковската комуна Зуйбаров.

Известно е, че по време на своето 
кратко, но ползотворно съществуване • 
Самоковската комуна завоювала особени 
успехи в областта на просветната поли
тика и училищното дело. Тази дейност 
на самоковските комунари особено прив 
личала сръбските социалисти вероятно 
поради това, че в Сърбия положението 
с приемането на децата в училище, с 
материалните условия за работа на учи
тели и ученици било много тежко. В ор 
гана на ССДП „Радничке новине” била 
поместена кратка статия по този въпрос. 
Преди всичко се подчертавало, че въ
преки пречките, създавани от буржоаз
ните представители, социалистическата 
общинска управа е постигнала големи ус 
пехи по провеждане на комуналната по 
литйка. Съобщавало се, че е въведено 
безплатно образование за всички деца 
без разлика на вяра, народност и подан 
ство. При извършената проверка било 
констатирано, че досега са изоставали от

Остоич изпращал възторжени инфо- 
„Раднички новинермации до вестник 

за борбата на самоковския пролетариат 
в защита на комуната. В специална ко
респонденция от 26. IX. 1910 г. се под- 

че местната партийна органи-чертавало, 
зация влязла в изборите като самостоя- 

оила, като социалистическата листа 
8 общински съветници от вси 

настоятели от 8.
телна
спечелила
чко 14 и 6 училищни 
Тази триумфална победа обезпокоила

за да осуетя,
нето на общината от социалистите, „ча 
шата на работническото търпение пре
ля” __ пише Остоич за свикания на

партийната организация ми- 
местната партийна ор 

Георги Зуйбаров и 
които отправили ос-

Приведените дотук данни показват, 
че дейността «а Самоковската комуна 
предизвикала голям интерес в съседна 
Сърбия.

Вероятно ще се намерят и други ма
териали, които да разкриват отношение
то на сръбските социалисти и пролета
риат към Самоковската комуна. Безпор- 
но тази първа на Балканския полуостров 
социалистическа община е намерила от
звук и в другите балкански страни.

С проучването на отзвука на Само
ковската комуна в другите балкански 
страни ще се разкрие, от една страна, 
братската солидарност и интернационал 
ните прояви между социалистите и про
летариата в балканските страни и, от 
друга — ще се изясни и покаже при
носът, който българският пролетариат 
и трудещите се са дали в богатата и ге
роична история на балканските народи.

. " (Край)

август от 
тинг. От името на 
ганизащия говорили 
Борис X. Сотиров
тра критика срещу лравителствотона де 
мократите. Прйсъствуващите 900-1000 
души бурно акламирали ораторите, еди 
нодушно била приета резолющи про
тест В резултат — съобщава авторът на 
коресподенцията — още на другия ден 
изборът телепрафиче^си^ Ш1 рвПвала,
от министъра на вътрешните р тоядия своята триумфална победа — пише Ос- 

Остоич Отбелязва- тоич - социалдемокрацията нанесе си-
се на 12. IX. ^ ещаЯ€ На Гео- лен удар на своя противник. Ние от своя
йки бурното Рад^р™0 "0^Г^вуващи- страна можем да се радваме на успеха 
рш Димиттюв и броя ^Л^ инавал На нашите другари комунари в Самоков 
те (около ЗОООдуши), Остоич Р предло- и да ги поздравим с възгласа: Напред, 
към момента, когДТОл-1е одобрена про- другари коумнари, и сръбският пролета-жил на митинга дабВДеОДООрета^е^ риат е с вас »
грамата на общинския съвет По повод изборите за Велик» народ-
то знаме да се издигне ‘"^ьобща_ Но събрание през юни 1911 г. Остоич от 

Председателят попи^^ лрогра- ново писал в „Радничке новине” за Са-

всички

сграда. _ ___
ва Остоич: „Приемате ли
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На специалистите и известно, 
че за кондензацията на един ки 
лограм обработена пара в 
троцентралата са необходими 
около 00 килограма вода. Една 
голяма електростанция използу 
ва всеки час около 10 хиляди 
тона вода за охлаждане. При 
строежа на атомни елетроцеитра 
ли проблемът за охлаждащата 
вода стои особено остро. И ето 
едно унгарско изобратение ши
роко навлиза в атомната енер
гетика. Системата на проф. Хс- 
лер и инж Форго не се нуждае 
от охлаждаща вода. Тя се за
режда еднократно с вода и мо
же даработи самостоятелно мно 
го години. Без съмнение охлади 
телиата система „Хелер—Фор
го” ще се окаже много полезна

Един от най-важните пробле- 
ми за съществуването на чове- 

Й чеството е свързан с достапя- 
Й мето на пряспа вода за гшепе на 
Й ма селението, заемащо 00 процен 
Й та от земната повърхност къде 
^ то тази йода е много малко или 
^ изобщо липсва. Този изклочи- 
^ телно труден вюпрос веюе е по- 
^ ставен на дневен ред.
Й При организирането ма олим- 
Й пмйските игри през 1964 година 
Й една от най-големите грижи на 
Й японското правителство беше пр 

„Та, викам, зафаиал се е и че ^ яко свързана с доставянето на 
го очисти. Нема да е лесно, ама й веда за пиене и битови нужди 
като го гледам — че го очисти й иа миогобройните спортисти и 
от каменьето. та камик нема да й гости на Токио. Месеци преди за 
остане. Ако е каменливо — ка- й почване на игрите употребата на 
то рече човек и най-каменлива й вода от жителите на Токио бе- 
то че очисти. А он си е мерак- ^ ше ограничена до минимум 
лия... Що че го правиш това ка ^ 
менице, майтапим го я, а он: па й 
мислим да го очистим първо от й 
каменье, оти с много каменлито, й 
па и от камико все нещо че ста- й 
не... й

Та, мераклия си е. Че го очи й 
каменье, камик нема да й
” й

лацията е предназначена за пре 
работваие на солена извороа во
да, но може да се използува за 
обезсоляване и па морска вода. 
Тя обаче има един голям недо
статък
иепрекъонато през цялата годи 
на, особено в райони, където 
има малко слънчево време през 
годината. Отсъщия недостатък 
страда ти инсталациите, които 
се захранват с произведена от 
слънчеви батерии електроенер
гия. И най-важното: тези дести- 
латори имат много ниска про
извол ителмост.

Въпросът за енергията се ре
шава класически с използуване 
на енергийни източници, рабо
тещи с известни и изпитани го
рива: нефт, въглища, природен

НИШ
елек

10 VIII 1908

СТР.8 не може Да работи

Подслушан разговор
По нашенско, из дефилето, 

има старовремски едни такива 
има интересни типове. Селяци, 
баш от село.

И слушам завчера във влака 
разговор на нашенец с пътник 
някакъв. Обяснява като как из
глежда мястото, дето си купил 
негов комшия.

„Едно таквое каменливо е — 
казва — местото. Пълно с каме
нье. И он сега се е зафанал да 
очисти каменьето. да облагоро
ди местото. Ама место ли е като 
место — пълно с каменье. Мно
го, ама много каменливо. Толко 
камик не сам видел. Ако не се 
очисти, нищо не може да роди, 
понеже е само камик. Е, и земя 
има у него ама колко ти е — 
повече каменье, по-малко зе-

подхвана изпуснатия край на 
разговора:

ЛИ МОРСКА ВОДА?ЩЕ ПИЕМ
• РАЙОНИ, ЗАСТРАШЕНИ ОТ „ВОДЕН ГЛАД '.
• ЦЕНАТА НА ДЕСТИЛИРАНАТА ВОДА ЗАВИСИ 

ЦЕНАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА.
ОТсти това 

остане... йСлед около половина час на- Й
шенецът се въртеше все в тип й тя се събираше в цистерни и во 
още каменливи кълчища, дето й дохраийлшца. Водата в Рпокия 
беше затънал в тях. й наистина не достига. Но само

Влакът спря. Трябваше да сли й там ли? 
зам. ? В Съветския съюз има големи

^ райони и дори цели републики, 
Записал разговора Й като Азербайджан, Казахстан и 

Цветан ГАСЕВ й Таджикистан, в които въпросът 
■ й за водоснабдяването има нацио

Й нално значение. Вода е нужна и 
Й в много щати на САЩ. В много 
Й други страни от различни конти 
й ненти — Азия, Африка, Амери- 
й ка .Австралия — има местности, 
Й изнемогващи за глътна чиста во 
Й да. А бреговете им се мият от 
Й огромни количества морска и 

че много бързо гостите изравни 6 океанска вода. 
ха резултата. След това Кръ- Й Известно е, че океаните и мо- 
стев отбеляза нов гол, след кое- ^ ретата заемат две трети от пло 
то гостите постигнаха равен ре- й щта на Земята. Още от древно- 
зултат с дузпа. След полувреме й стта човекът ги използува като 
то надмощието на „Балкански” й незаменими ,сини” пътища Ми- 
по-изразително и се постигнаха й лиони хора изкарват прехрана- 
още два гола — на Петров и й та си в световния океан, който 
Александров, обаче това ме бе ^ крие огромни богатства. Но вод- 
достатъчно за влизане в зона- й пата стихия оше не е разкрила 
та. Най-добри —• Пейчев и Пет- л всички свои възможности. Оке- 
ров. Мачът — добър. И другар- ^ аните и моретата могат да да- 
оки. Съдиите — не на нужна- й дат пряона вода на областите, 
та висота. й където тя не достига. Голям

С. Мапов ^ брой учени вече работят задъл-
.... Й бочено върху задачата за

Й ресняване на солената морска
Й вода.
Й Трябва веднага да се каже, че 
Й принципът на дейносвие на обе 
^ зсолителните инсталации за мор 
й ока вода е известен отдавна. Тех 

Два-три часа остават в сто- й ничеоки решения на самите ин 
маха 200 грама кафе със сме- й сталации има много. Най-важен 
тапа, или 200 грама варени риби, й и труден е въпросът за източ- 
300 до 300 грама вода, бира или й ника на енергия, с която да се 
варено мляко, 100 грама пърже- й захранват тези инсталации, 
ни или твърдо сварени яйца, 250 4 Обезсолена вода може да бъде 
грама телешки мозък, 150 грама ^ получена по два основни начи- 
варени картофи в солена вода, Й на — чрез изпарение и чрез де- 
70 грама бял хляб. й стилация. И в двата случая, раз

Три до четири часа ще ни дър й бира се, е необходима енергия, 
жат сити следните ястия поот- ^ Например при използуването на 
делно: 230 грама варено пилеш- Й първия метод за преработването 
ко месо, 350 грама варено гове- Й на един тон солена вода са необ 
ждо месо, 100 грама поено теле- Й ходими от 13 до 15 киловатчаса 
шко, 150 грама черен хляб, или й електроенергия, 
толкова варен ориз, спанак ябъ й Наскоро беше съобщено за по 
ми бисквити Й строяването ка гигантски дести

До пет часа са необходими за \ латор в Австралия Този деети- 
омилалето на 250 грама печено ^ латор използува енергията на 
гъше или говеждо месо. Толко- Ь ™те лъ™- Принципното
ва време е необходимо и за 100 ^ МУ устройство е доста просто. Ре 
грама тънко нарязано сухо месо й аервоари' които заемат площ от 
или на 200 грама фасул. Й 7 хектачза' са покрити със стък-_ < лен похлупак. Солената вода сеНай-трудно се варят: киселото 4 ..__
зеле приготвено с маз, сливите, Й изпарява П0Л прякото действие 
черешите, панираните меса, оре й на слънчевите лъчи парите се 
хите. За да се свари една пор- й кондензират и по специални 
ция сушена змиорка (риба) необ й улеи чистата вода изтича в 
ходими са шест часа. й събирателен резервоар. Инста-

газ. Тези горива обаче не се сре 
щат навсякъде и за техния до
бив и транспортиране се изис
кват много средства- Затова и 
получената пряспа вода е доста 
окъпа, тъй като стойността й е 
пряко свързана със стойността 
на използуваната електроенер
гия.

Съветските учени и инжене-? 
ри, а след това и техните аме
рикански колеги стигнаха до из 
вода че за построяването на оЦ 
реснителпи станции най-изгод
но е да се строят атомни елек
троцентрали. Разбира се, 
много нерешени въпроси. Зато
ва между СССР и САЩ беше 
сключен договор за съвместна 
работа в областта на опреснява 
нето на солените води чрез из
ползуване на атомни енергетич
ни инсталции.

Изчисленията показват, че 
още сега могат да се строят ато 
мни електроцентрали с мощност 
от 500 000 до 3 милиона кило
вата А при толкова голяма мо
щност на атомния реактор це
ната на получената прясна вода 
ще спадне дотолкова, че тя ще 
може да се използува даже за 
напояване.

при строежа на атомни електро 
централи за захранване на опре 
снителните инсталации.

Съвсем наскоро в печата се 
появиха съобщения за още една 
новост в областта на обезсолява 
нето на морската вода В съвет
ския град Шевченко, разполо
жен на източното крайбрежие 
на Каспийско море, се строи пър 
вият в света промишлен атомен 
реактор с „бързи” нутрони. Та
зи атомна електроцентрала ще 
изпълнява едновременно някол 
ко задачи. Ще произвежда го
дишно един милиард киловат
часа електроенергия. Ще снаб
дява с пара опреснителен завод 
с производителност 40 милиона 
кубически метра дестилирана 
вода годишно. Но най-забележи 
телното е. че реактоът няма да 
израходва атомно гориво — не
що повече, той сам ще има раз
ширено възпроизводство на ато 
мно гориво (плутоний).

Първите крачки в решаването 
на острия проблем за „водния 
глад” са направени.

мя
Измъкна изпод антернята ша 

рена нашенска кърпа, изтри си 
потта по сбръчканото, изпечено 
от слънцето лице, помълча. По
сле смръкна издълбоко и пак

СПОРТ

»А. Балканския не успя
има

В първия квалификационен 
мач за влизане в Шипката зо
на „Асен Балкански” претърпя 
поражение във Вл. Хан при ре
зултат 5:2. В реванша „Балкан
ски” победи, но не успя да по
стигне нужното число голове за 
влизане в зоната.

Въпреки многото любители, 
които бяха дошли да подържат 
„Балкански” — чудо не стана.

В началото на мача „Бал
кански” имаше надмощие. След 
25-та минута Алексаяров улу
чи противниковата мрежа оба-

оп-1ааанваввав:1ВВ1

Научно, интересно... Инж. Ангел БОЖИЛОВ
1Ш11ШШ1Ш11111М11Ш111111111М111ШШ1111111111111111111111П11П11111111Ш11Ш111Ш111ШШШШ1!11П111Ш11111111ШШ1ШШ1забелязали, 

след някое ядене бързо огладня 
вате, а някои ви държат сити 

, дълго време. Това че от едни 
ястия се огладнява бързо, а от 
друти не .зависи от бързината 
на смилането на продуктите в 
стомаха.

Обаче колко време ще остане 
храната в стомаха, не зависи са 
мо от продуктите, но и от начи- 

- на на приготвянето им. Напри
мер леко сварено яйце ое смила 
в стомаха по-бързо от пърже
ното или твърдо свареното. Съ
що така едни и същи продукти 
сготвени с олио и солена вода 
или с маз ще се задържат в сто 
маха различно време, като по- 
дълго остават мазните храни-

Ето някои сведения )за задър 
жането на отделните храни в 
стомаха:

Един до два часа са необходи
ми за смилане на 200 грама чи
ста вода, или на толкова кафе, 
без добавки на леко вино или 
варено мляко. За толкова вре
ме в стомаха ое смилат и 100 гра 
ма леко варени яйца.

Сигурно се че

ХУМОР
оплаквания. Приближавайки до 
един войник, който винаги има 
какво да се оплаче, сержантът 
пита:

— Вашето легло удобно ли е?
— Тъй вярно — отговаря вой 

никът.
— Добре — казва сержантът. 

— Ще го сменим.

Разговор между приятелки:
— Най-после открих къде мъ 

жът ми прекарва вечерите си.
— Къде?
— Ами снощи се върнах в 

къщи и представи си, той беше 
там!

След съпружеския спор:
Тя: — Добре, признавам, че 

и двамата сме еднакво виновни, 
особено ти ... Ще са необходими 50 души, 

които ще работят денонощно в 
продължение на 200 години, за 
да направят същите грешки, ко 
ято една електронна машина 
може да направи само за две се 
кунди.

— Защо сте вършили всички 
те си престъпления под чуждо 
име? — пита съдията обвиняе
мия.

— Не исках да петня честта
Тази година би трябвало да 

опиташ да прекараш отпуската 
си някъде по-близко до 
бюджет....

си.
■№

Сержант от армията пита гру 
па войници дали имат някакви

своя
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