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Пред Осмия конгрес па СЮК ПО НАШИТЕ ОКОЛИИ

В очакване на седми 

декември 1964 година
ВИСОК РАСТЕЖ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

В АЕСНОВАШКО
Сега вече ни е известна и то 

чната дата на започването на 
Осмия конгрес, най-високото 
ръководно тяло на югослав
ските комунисти. Това е седми 
декември тази година.

На основата на пълномощи
ята, дадени от Шестия пле
нум на ЦК на СюК това го е 
решил Изпълнителният коми
тет на ЦК на СЮК.

Утвърдено е също така и 
предложението на дневния 
ред на Конгреса. Освен доклада 
на ЦК на СК)К и на Централ
ната ревизионна комисия за 
работата в периода от Седмия 
до Осмия конгрес ще се изне
сат още пет доклада. Генерал
ният секретар на СюК Йосип 
Броз Тито Още изнесе доклад 
за ролята на Съюза на комуни 
стите в по-нататъшното изгра 
ждане на социалистически об
ществени отношения и за 
актуални проблеми в междуна 
родното работническо движе
ние и борбата за мир и социа
лизъм в света. Следват остана 
лите доклади: Обществено-ико 
номически цеди на стопанско
то развитие през следващия 
период — по който докладва 
секретарят на ЦК на СК)К Ед 
вари Кардел; Актуални въпро 
си на по-нататъшното изграж
дане на Съюза на югославски
те комунисти 
кретарят на ЦК на СюК Алек 
сандър Ранкович; Идейното 
развитие на сегашната степен 
на нашия развой и по-нататъ
шни задачи на СН)К — докла
два членът на Изпълнителния 
комитет на ЦК на СюК Велко 
Влахович; Изменения и допъл 
нения на Устава на СЮК ' — 
докладва членът на Изпълни
телния комитет и председател 
на Комисията за изменение на 
Устава Лазар Колишевски.

Освен тези шест точки са 
предложени още три: приема
не резолюцията на Осмия кон 
грес за предстоящите задачи 
на Съюза на югославските ко
мунисти, избиране на Центра
лен комитет и на други органи 
на Конгреса, и разно. Под по
следната точка, между друго
то ще се разгледат жалби и 
молби на членовете и органи
зации, които са представени 
на Конгреса- Осмият Конгрес 
на СЮК ще се състои в Бел
град.

Както е известно делегатите 
за Конгреса са вече избрани 
на общинските конференции 
На Съюза на комунистите я то 
по шифър — 1 делегат на 800 
членове на СюК. Свой деле
гат са нзбирали самостоятелно 
общински организации, които 
имат и по-малко от 800 члено
ве, обаче не по-малко от 500. 
На изборните конференции са

мостоятелно ср избирали свой 
делегат и организациите на 
СЮК в ЮНА, по 
тите и други подобни органи
зации.

Подготовките за Осмия„ кон
грес, които започнаха още в 
началото на годината влизат в 
заключителна фаза. Проведох
ме изборни конференции в пъ 
рвичните организации и общи 
нските конференции. След Ше 
стил пленум бяха на обсъжда
не „Основните насоки за пред 
конгресна дейност”, което тла 
сна цялото членство да разгле
да още веднаж и всемерно на 
базата на собствения опит ак- 
туалните общестнени пробле
ми и задачи на Съюза на ко
мунистите. Разбира се, резулт 
тите от тези разисквания, воде 
ни на всички- равнища в орга
низацията ще се отразят в до 
кладите и заключителните до
кументи — изобщо в работата 
на Конгреса.

Пс/настоящем се правят шпро 
ки обсъждания по проекта за 
изменение и допълнение на Ус 
тава на СюК, който преди е- 
дин месец и повече бе предста 
вен за явно разискване, Най- 
големите предложения, измене 
нин и допълнения на Устава 
са на линията на укрепването 
на обществената роля и отго
ворността на комунистите и за 
развиване на демократизъм в 
Съюза на комунистите. На за
седания на организациите и в 
печата вече се изнасят мнения 
забележки и предложения, по 
проекта на Устава. Много пре 
Дложения вече са пристигнали 
в Комисията, която ще ги об
съди всестранно и без оглед 
дали ще ги приеме или не, ще 
информира Конгреса.

Обнародването на предложе 
нието за дневен ред предизви
ква още по-голям интерес към 
това събитие. Дневният ред 
потвърждава предишните пре
движдания и очаквания: Ос
мият конгрес всестранно ще о 
бсъди най-важните проблеми, 
които досегашното ни разви
тие поставя на дневен ред в 
нашата обществена, идейна и 
политическа практика още по 
вече. защото Съюзът на кому
нистите ще проведе своя Кон
грес в условията на по-нататъ 
шии обществешч-икономичес- 

ки промени в процеса на пос
тоянно развитие на непосред
ствената социалистическа де
мокрация и укрепване матери
алните основи на нашето об
щество.

Прелстояптият Осми конгрес 
на СЮК привлича огромно 
внимание и в световната обще 
ственост. специално на работ
ническото движение и на стт>я

ка за 14 на сто) а все повече се' 
ориентира към работи в други
те краища (стойността на извър 
шените работи там е увеличена 
с 358 на сто в сравнение с ми 
налата година). В търговията и 
гостилничарството е осъществен 
по-голям оборот.

Стопанството 
продължава с положителен ба 
ланс във външно-търговската

През първите осем месеца в 
стопанството в лесковашка око 
лия е осъществено високо уве 
личение на производството, реа 
лизацията и оборота. Така фи 
зическия обем на промишлено 
то производство до края на ме 
сец август се е увеличил 25,8 
на сто в сравнение със същия 
период на миналата година. Зна 
чителен растеж на производст-

ност от 5,430 милиона динари* 
което
отколкото миналата година, 
изнесени са почти всички гото 
ви произведения на стойност от 
около 6,278 милиона динара. У- 
величението на износа за 71,7 
на сто във всеки случай е до- 
принело да се превъзмогне от
рицателният баланс между вно 
са и износа, характерен за сто 
панствого в околията до тази 
година. Обаче би трябвало 
се изтъкне, че предвижданията 
в тази област не се осъществя
ват напълно и че е нужно да 
се предприемат по-ефикасни ме 
рки за увеличение на износа.

Междч износчиците на първо 
място е тютюневата промишле
ност, която през първите осем 
месеца изнесе на чуждестран
ния пазар стоки на стойност от 
2,908 милиона динара. Текстил
ната промишленост е на второ 
място с 1,735 милиона динара, 
следват: металната индустрия 
със 700 милиона динара и/тн.

Някои предприятия постигат 
особено добри резултати.

Така например „Пролетер” за 
осем месеца е изнесъл на па
зара стоки на стойност от 550 
милиона динара, докато планът 
му е 400 милиона.- Трикотажно
то предприятие „Сърбиянка” и 
предприятието за преработка на 
тютюна вече са изпълнили сво 
ите планове за износ за тази — 
година.

е за 10,3 на сто повече.
ауниверсите-

околиятав

да

докладва се- Изглед от десковашкия панаир

вдто отбелязва електроиндуст 
рията, химическата и дървооб 
работващата промишленост.

Реализацията на готови про 
изведения е на задоволително 
равнище.. Това е особено харак 
терно за текстилната промишле 
ност. За първите осем месеца са 
продадени 30 на сто повече сто 
ки от колкото миналата година 
а производството е увеличено с 
12,4 на сто.

Увеличението на производи
телността на труда с 13,9 на сто 
я^ко показва ръста на лес- 
ковашката промишленост. Оба
че в околийския завод за сто 
панско планиране изтъкват, че 
и покрай увеличението на лич 
ните доходи, възнагражденията 
на работниците все още не са в 
унисон с ръста на производи
телността и производството.

размяна. За осем месеца трудо
вите организации са внесли су 
ровини и друг материал на стой

Наш коментар

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ДА НЕ СЕ ОТЛАГАТ
В някои случаи обещанията са най-подходящ тактичес

ки ход от законните разпоредби да се направи тема за разиск
ване без заключения. Така1 изглежда постъпва Дирекцията за 
строеж на пътища в НР Сърбия, инвеститор: на автопътя Ниш 

югославско-българска граница, по отношение на задълже
нията, които се наложиха при прокарване на пътя през Димитров
2риц*

Именно, чрез този път стават живи международни съоб
щения. Тогава ще кажете че всичко е в редНо гражданите от 
Димитровград, самоуправителните и управителни органи в об
щината не мислят така.

Ето защо:
Инвеститорът още не е обезпечил пристъгш до автопътя, 

което на съобщенията в самата община причинява много труд
ности при вършене на ежедневните работи. Не е „йз.честен” 
главният водопровод, над който минава трасето, пито пък са 
построени 5 километра отводни кап,али на три пропуска, 
ради което ручеи засипват с нанос три улици 
■ннка. Не са направени 15 метра обезателен, загцитен пояс от 
двете страни на този път от първи разряд, а между другото 
трябва да се обезпечат и десетина милиона динара за 10 къщи, 
които се намирай, в „опасната” зона...

август се забелязва, 
лични ДОХОДИ

И през
че номиналните 
растат по-бавно от производи
телността на труда, което е от-

по-
и няколко зим-

рицателно явление.
Общинският план на околия

та в областта на промишленост 
та се осъществява. За осем ме

Истина в Обгцинската скупщина в Димитровград казват, 
че Дирекцията възнамерява да регулира това на задоволяващ 
начин, но засега това са само — обещания. Това уверение идва 
и от това, че па насрочената среща от 22 -и 23 септември в Ди
митровград не дойдоха прдеставителите па Дирекцията. Значи 
тези въпроси пак се отлагат.

Такова отношение па инвеститора кара някои фактори в 
Общинската скупщина в Димитровград и гражданите да търс
ят от Дирекцията отговор, защо бави тези работи? Започна да 
се кристализира мнение, че инвеститорът цели по някакъв на
чин да въвлече Общинската скупщина във финансови задъл
жеше, понеже обектите, за коитостава дума 
от интерес за общината и гражданите. Тези 
'■ли не са без основа.

сеца трудовите организации са 
осъществили 65,1 на сто от го- 

план а е трябвало 64,4
ните. изграждащи социализъм. 
Разбираемо е, че Ст,юзът на 
комунистите е обърнал през и 
зтеклия период голямо внима
ние ня анализа на международ 
ните проблеми, упорито насго 
яваше на следи развитието на 
международното р/або^гническо 
движение, упорито се застъпва 

по-широко 
и шфавноправно сътрудниче
ство

Босилеград дишиия
на сто), така че съществуват из
гледи запланираното производст 
во до края на годината да се 
осъществи напълно.

Сказки в лодружниците 
на ССРН са изключително 

мнения като чеПоложителен ход е ост=щест 
вен и в други стопански отрас 
ли. В строителството в околия
та стойността 
работи е увеличена с 57 на сто в 
сравнение с първите осем месе 
ца от миналата година.

Така

Във всички подружници на 
Социалистическия &ьюз в Боси 
леградско се провеждат сказ
ки на тема: ,3а организацион
но-политическия опит и задачи 
те на Социалистическия съюз 
в общината".

Загцото, за всичко онова, което е длъжна да направи 
Дирекцията за пътища са необходими I:ъм 20.000,000 динара. 
Това не са малко -пари- А не е все едно и да са дават и да се 
вземат пари. Когато се вземат — сътрудници не са нужни ..

Идват дъждовни дни. За Димитровград това може да 
значи и наводнение па някои улици и зимници от неосигуре- 
иите пропуски. Някои граждани вече са завели дела в съда с 
иск Дирекцията да им навакса загубите, 
давпашпите наводнения. Същото ще направят 
останали без път до домовете'

ше за възможно на извършените

между партиите и дви
женията, които се борят за 
мир и социализъм. Също така 
той изнамираше разни форми 
за оказване на помощ на вси
чки движения и народи, които 
водят борба против имперналн 
зма колониализма 
форми на угнетяване.

Освен това 
те се във арганизации- 

вършат подготовки за 
предстоящите избори. На кон
ференциите се разисква за кад 
ровите гтооблеми, организацион 
иото заздравяване, внасянето 
на членски внос и др. пробле- 

в организациите.

например 
строителство е увеличено с 11,5 
на сто в сравнение с миналата 
година. Забелязва се обаче, че

жилищното
нанесени от неот- 

и ония, които са
си.

Най-после Общинската скупщина ще бъде принудена чрез 
съд да решава спорни въпроси с Дирекцията, доколкото отвод- 
ните капали не се доведат в ред.

строителната оператива все по- 
малко се ангажира в околията 
(стойността на работите е по-мал

и другите

М. |3акич



2

ШЕСТИ ПЛЕНУМ НА ГЛАВНИЯ ОТБОР НА ССР НЮ

Ш1ШЙшит ПРИНЦИПЪТ НА РОТАЦИЯ 

Е ДЪЛБОКО РЕВОЛЮЦИОНЕН 

И ХУМАНЕН
СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАЗГОВОРИТЕ 

ТИТО-НОВОТНИ На 28 септември под предсс- ва има повече причини. Една 
дателството ма Лазар Колишев- от най-важните е необходимо- 
ски в Белград се състоя шесто стта на нашата обществено-ло- 
пленарно заседание на Съюзния литическа практика още на те- 
отбор на ССРНЮ, който разгле- зи избори най-пълно да се осъ- 
да подготовките за скупщински ществи принципът на ротация 
те избори и актуалните въпро- та и осигури нормален контину 
си на кадровата политика, как итет в работата на скупщииите 
то и някои политически въпро- и изпълнителите вечета в по- 
си във връзка с провеждането нататъшните изборни етапи, 
резолюцията па Съюзната скуп 
щипа за стопанската система.

Говорейки по някои въпроси 
пъп връзка с подготовките за 
скупщииските избори, както и 
с кадровата политика, предсе
дателят па Главния отбор 
ССРНЮ Лазар Колишевски ме 
жду другото каза:

шето в проектотезисите — че 
па изборите между кандидатите 
от една и съща листа не би тря 
бвало да има едни, които имат 
и други, които нямат подкрепа
та на Социалистическия съюз 
Различните условия и интереси 
могат да доведат до явлението 
отделни лица да се кандидати
рат по демагогически или други 
причини. Естествено, Социалис
тическият съюз няма да окаже 
подкрепа нито ще застане, зад 
такива лица. . .

Подготовките за Осмия конг
рес на СЮК и самият конгрес 
който в центъра на обществена 
та акция ще постави най-същес 
твените въпроси на цялото на
ше развитие, ще бъде широка 
платформа за всестранна актив 
ност, както на Социалистичес
кия съюз, така и на всички об
ществено политически организа

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА 

СФРЮ ЙОСИП БРОЗ 

ТИТО ЩЕ ПОСЕТИ 

ЧССР през 1965 година
Но заемането на такова поли

тическо становище не смее 
получи характер 
конституционните права на гра 
жданите по отношение кандида 
тирането и избирането. Разбира 
се гражданите имат 
предлагат за кандидати и отдел 
пи представители отборници, на 
които изтича двугодишния ман 
дат, въз основа на законопред- 
лисанието, което допуска това 
изключение само 
през 1905 година. Обаче най-съ
щественото е изтъкването на та 
кава кандидатура да бъде нап-

да
на отнемане

право да
па

„Няма никакво съмнение, че 
ротацията и ограничаването на 
повторното избиране откриват 
още по-широки възможности 
все по-голям брой трудещи се 
непосредствено да участвуват в 
управлението на обществените 
работи. Затова тези начала не 
трябва да се схванат като вре 
менна мярка, която изразява ня 
кои текущи нужди на нашата 
политика, но като дълготраен с 
бществен инструмент, който тря 
бва постоянно да поттиква и о- 
сигурява прогресивно развитие 
ца обществените отношения г 
да ги защищава от различни де 
формации, заобикаляне на са- 
моуправителните права на гра
жданите, монополизиране на ф} 
нкциите, самозадоволство, зако- 
стенялост и практицизъм. Това 
е същевременно път към поти
скане на субективизма в кадро
вата политика и насочване спо 
ред мерилата, които най-многс 
ще задоволяват нуждите на об
ществото и неговото развитие.

Наистина, около ротацията и- 
ма доста дискусии. Има и явле 
ния на подценяване на този при 
нцип. Обаче не може да се губи 
отп редвид, че този принцип сме 
записали в Конституцията 
всички имаме голямо задълже
ние и отговорност със съответ
на обществено-политическа 
ктика докрай 
да го проведем в дело . Прин
ципът на ротацията трябва да 
схванем като един дълбоко ре
волюционен и хуманен принцип 
в който се проявява отношение
то на едно революционно поко 
ление към придобивките на ре
волюцията. Това поколение,- съз 
нателно за величието 
принос не иска да монополизи
ра придобивките на революция 
та за себе си, като при това 
хожда от убеждението, 
вото велико революционно де
ло не смее да остане 
ляно. В това 
този принцип. Той 
но разширява 
на нашето общество.

за изборите

По време на югославско-чехос ловашките разговори'

След завършване' на офици 
алното посещение на президен
та на ЧССР и първи секретар 
на ЦК на ЧКП Антонии Новот 
ни, който пребивава в нашата 
страна
1964година на Бриони бе подпи
сана съвместна декларация за 
разговорите.

По време на посещението пре 
зидентите Йосип Броз Тито и 
Антонии Новотни, 'заедно с оста 
палите представители на двете 
страни, са извършили размяна

предстоящата конференция на 
необвързаните страни в Кайро. 
Двамата президенти изразяват 
убеждение, че конференцията 
ще укрепи още повече силите 

от 21 до 26 септември борещи се за мир и прогрес.
Двамата президенти изразиха 

загрижеността си от събитията 
в Кипър, Югоизточна Азия, Ко 
нго и други области, които пока 
зват, че се активизират силите 
опиращи се върху политиката 
на силата. Двамата президенти

Ш,-
■Ш. ш

а

... и
л_ " 'и че ..г

са се съгласили, че решително- 
на мнения за досегашното раз- то противопоставяне на методи- 
витие и перспективите на юго-

пра
последователноте на натиска и едностранчиво

то разрешаване на международ 
ните проблеми е съставна част 
на борбата за опазването на ми

славско-чехословашките отно
шения, по актуални междунаро 
дни проблеми, както и по въп 
росите на международното рабо ра. 
тническо движение.
Двамата президенти със задовол 
ство констатират, че отношени 
ята между СФРЮ и ЧССР се 
развиват успешно. Те констати
раха, че през последните годи
ни са осъществени твърде забе 
лежителни резултати в разви
тието на стокообмена и в дру
ги области на стопанското, нау
чно-техническо и културно съ
трудничество, с което са създа
дени изгодни условия за по-на
татъшно положително развитие 
и разширяване на отношенията 
в тази и другите области.

Въз основа на вазимно разме 
нените гледища на Югославско- 
чехословашкия комитет за сто
панско и научно-техническо съ 
трудничество и на останалите 
стопански организации от двете 
страни са дадени насоки за по
нататъшно задълбочаване на 
дългосрочно стопанско сътруд
ничество във всички области и 
за постепенно развитие на нови 
висши форми, особено на между 
народното положение двамата 
президенти със задоволство кон 
статираха съгласието на гледи 
щата на двете стлани по най-ва 
жните международни въпроси.

Политиката на активното мир 
но съвместно съществуване, се 
казва в декларацията, е обекти 
вна нужност на съвремения св
ят. Нейното последователно про 
веждане постепенно изтласква 
реакционната политика от пози 
цията на силата.

След като се изтъква, че ра 
зоръжаването и по-нататък пре 
дставлява най-важен проблем 
на днешното време и че е не
обходимо да.се предприемат но 
ви стъпки за осъществяване на 
споразумението за общо и пъл
но разоръжаване в декларация 
та се казва, че президентът Ти 
то в течение на разговорите е из 
ложил програмата и целите на

Те застъпват становището, че 
единството на висчки междуна
родни сили на социализма и тя
хната тясна свързаност с наро- 
доосвободителните движения и 
с всички миролюбиви, антиим- 
периаилстически течения, пред
ставляват най-голям императив 
на съвременната епоха на све-

на своя

из- 
че него-

товното развитие.
Интересите на мира и социа

лизма са неделими и всеки опит
непреодо- 

е и същността на Лазар Колишевски
неограниче- 

кадровата база
за тяхното изкуствено откъсва 
не е вреден и опасен за целите 
на международното революцион 
но работническо движение.

Генералният секретар на СЮК 
Йосип Броз Тито 
кретар на ЦК на ЦКП Антонии 
Новотни считат, че всяка кому 
нистическа партия трябва да до 
принесе за преотдоляване на въ 
грешните трудности в световно
то комунистическо движение и 
за укрепването на неговото еди 
нство на основата на равнопра
вието, взаимното зачитане и до 
угарска размяна на

равено публично, в съгласие с 
началата на нашата демократи
ческа политическа практика, в 
която гражданите или произво
дителите — избиратели, сами и 
непосредствено изразяват свое
то желание по отношение лично

ции.. Разглеждането на практи
ческите въпроси, които произли 
зат от живота и търсят реше
ния във всяка трудова органи^ 
зация, местна общност, село и 
община, ще се постигне щото из 
борната активност — която и и 
наче по своята същност предста 
влява част от всекидневната са 
моуправителна активност на 
гражданите — да получи ощб 
по-пълна делова характеристи
ка.

Същевременно 
бва да се 
обществен

ротацията тря 
схване като естествен 
инструмент на изби

ране на хора за обществените 
функции. Тя не

и първият се

тттж„ представлява
нито може да представлява де
градиране на личността в обще
ствения живот, както 
таме се

стта, която трябва да ги застътова тук-
схваща, защото най-се пва в представителния орган.. 

демократическите 
бодни отношения 
нейната стойност 
ват и не се

тне в
В днешните условия изтъква- 

и нето на повече кандидати пред 
ставлява израз на създадените

и сво-
личността

не се проявя- 
преценяватмнения, в 

духа на принципите на марксиз 
ма-ленипизма, пролетарския и- 
птернационализъм и

„„„„ само
чрез изпълняването на общест
вени Функции, но 
на рдбота и

възможности за широк избор на 
ежеднев квалифицирани хора, които 
принос 

етап на на- 
развитие, така

Всичките тези разговори едно 
временно трябва да послужат' 
и като добра основа за изграж
дане на критерий за състава на 
бъдещите скупщини, които ще 
решават тези задачи...

като мо-на творче 
скот , развитие на социалиетиче 
ската теория и практика. В то 
зи смисъл те оценяват работата 
и заключенията на Двадесетия 
конгрес на КПСС като

творчески 
както на сегашния 
шето обществено 

,и в миналите

гат да заемат отговорни функ
ции в обществено-политическия
живот.

Разбира се, върху изтъкване
то на повече кандидати не би 
трябвало да се набляга на вся
ка цена, нито пък да се вземат 
предварителни решения за броя 
на кандидатите, докато 
не се изкажат

периоди, което се 
изразява не като заслуга, 
то акумулиран опит. но каголямпринос.

Двамата президенти 
разумели ,въз основа на 
приетата покана, посещението 
на президента на СФРЮ и 
перален секретар на СЮК Йо
сип Броз Тито в Чехословакия 
да стане през 19Б5 година. Пре 
зидентът на ЧССР и първи сек 
ретар на ЦК на ЧКП Антонии 
Новотни изрази увереността си 
че това посещение ще представ 
лява по-нататъшна стъпка къь 
укрепването на приятелските о 
тношения между чехословашкия 
и югославските народи.

Днес трябва да се договорим и 
за становището в ппоектотези-
сите, с които се

са се спо 
вече Подготовка за 

нзборк в Съюза 

ва младежта

предлага да не 
се използува възможността _ за това 

самите избирате 
ЛИ. Разбира се, най-добре .е да 
се изтъкват повече, кандидати 
там, където съществува искане 
на гражданите за това. Всъщно 
ст същността

ге-
която инак Конституцията из
ключително дава — по отноше
ние на повторното кандидатира 
не на представителите и отбор 
ниците, .избрани на миналите из 
бори с мандат

на демократизма 
не е в това да ли ще бъдат 
вече кандидати, но в зачитането 
на гражданите

Във всички активи и органи
зации на Съюза на младежта в 
Димитровградско започнаха тр 
ескави приготовления за избори 
те на нови ръководства, които 
ще започнат наскоро.

от две години. по-
Ние считаме, че на предстоя

щите избори не би трябвало да 
се използува- възможността за 
повторно кандидатиране. Зато-

непосредствено 
предложе- 

не трябва бу 
и станови-

да изтъкват своите 
ния. Освен това
квално да се схване
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Кой и
ходатайствува?

V*за кого
Повод за тази

секретарят на Общинския ко
митет на СКС в Димитровград 
Георги Алексов на един пле
нум на Общинския комитет на 
СКС, когато изтъкна, че „кому 
нистнте са длъжни да се бор
ят против, различните видове хо 

датайства както за постъпване 
па работа, така и за осЪществ 
яване на други права през 
ка наречените „задни

статия даде Откъде например явлението 
гражданите — страни в Общи 
нската скупщина да отминават 
пипето и влизат най-напред 
каицелариите на своите 
ли, познати,

ни, нито пък самозвани 
ритети", но

„авто-
е последователен. 

За съжаление принудени 
да го посочваме като самотен 
случай- А той не би бил „чудо” 
ако тези отрицателни явления 
не бяха

смев
прияте 

съселяни. Не е 
ли това плод па посочените „ав 
торитети”, които подхранват 
мнението, че ако не са те гра
жданинът — страна би напус
нал Общиската скупщина, без 
да е завършил работата си.

Началото и 
учебна година 
назията в арена на подобни хо 
датайства. Ходатайство за за
писване в 1 клас на гимназия
та, за поправяне на бележки и 
то без оглед на това, да ли е 
нужно или не.

И не

взели такива разме
ри.

И ако търсим причините, за 
що тези отрицателни явления, 
чужди и несъвместими със со 
пиалистическил морал, 
рат плодна почва в нашата сое 
да не моркем да отминем без
действието на комисиите за за
емане на работна ръка, на ка
дровите комисии, отсъствието 
на обществен контрол в пред
приятията, анемичната работа 
на органите на самоуправлени 
ето и на обществено-политиче
ските организации в предприя
тията и учрежденията, и най- 
сетне на личната отговорност 
на всеки комунист.

та-
врата".

Повод дава и убеждението 
на много цраждани, че 
довен път човек трудно осъщ- 
ствява каквото и да е свое за 
конно право. Това убеждение 
има за последица създаването 
на навик у хората да тъп е» 
своите права не по

нами-краят на всякапо ре- превръща гим-

Международнияш йъш Ниш- 

ю1ослаЬско-6ъл1арска 1 рании,а ще 

бъде йуснаш Ь дЬижение През 

Ьшораша йолоЬина на ноемЬри

редовен
път, а чрез връзки.

Явлението не е само 
ровградско. Но тук

случайно гимназиал
ният учител по математика и 
физика Чедомир Николов е 
станал /.димитровградско чу
до” само за това, че не позна
ва мито приятели, нито родни

димит-
има хора, 

които са се провъзгласили за 
„авторитети”, които 
че са в състояние да уреждат 
нещата.. Такива хора са авто
рите на суматохата, която до- 
вйжда до посоченото убежде
ние на гражданите.

И най-често арбитърът меж
ду тези „авторитета” и редов
ния път става гредседаелят на 
Общинската скупщина. Той е 
сега длъжен да ходатайствува, 
да нзправя различни грешки, 
да върти телефона, защо еди 
кой си гражданин е на задно 
място в списъка за постъпва
не на работа когато трябва да 

. бъде между първите итн. Това 
ходатайство с най-добри наме
рения накрая пак се превръ
ща в убеждението, че ако не 
беше председателят нищо не 
би се постигнало.

Бях именно при председа
теля ,когато една гражданка о 
ткровено му каза, че ако той 
не прогвворн „някоя думица” 
на завеждащия Бюрото за зае 
мане на работна ръка тя 
ла да остане без работа, защо- 
то тя няма приятели, които да 
ходатайствуват за нея.

Кои са тая

уверяват
Д. Йотов

и Близкия нсток. Пътят Ниш 
— югославско-българска грани 
ца ще бъде дълъг 98 киломе
тра. По своето качество той се 
класира като международен 
път първи разряд. Пътуване
то до Димитровград от 4 часа, 
колкото трае сега, ще се нама 
ли на 1 час и няколко минути.

Всички работи на този път 
финансираха заедно Социали
стическа федеративна републи 
ка Югославия и НР България 
според договора, сключен меж 
ду двете страни през 1962 годи 
на в Белпоад. Части от пътя от 
Ниш до Бела паланка и от Пи 
рот до югославско-българската 
граница на дължина от над 70 
километра по качество са ед
накви на автомагистралата Бе
лград — Ниш —• Скопие. Оба
че участъкът от Бела паланка 
до Пирот за сега е само модер 
низиран и според спогодбата 
между двете страни е времен
но решение. Колегиум от спе
циалисти в Дирекцията за пъ
тища в НР Сърбия вече .снима 
новото трасе, което ще минава 
по долината на Нишава.

Тази част от пътя ще се 
строи ПО-КъСНО.

На заседание оа инвеститора 
и строителя, което се с-ьстоя в 
Ниш се констатира, че вече се 
привеждат към край стоител- 
ните работи на международния 
път Ниш — югославско — бъл 
гарска граница и че според се 
гашния темп на работите тази 
магистрала ще бъде пусната в 
движениие след 15 ноември та 
зи година. Сега са нападната 
последните километри от уча
стъка през Сичевачка клисура, 
където пътят минава през 14 
тунела на дължина от 1050 ме 
тра. Според изявЛение на пред 
ставител ' на инвеститора Люби 
ша Миловановнч, строителите 
разполагат с достатъчно мате 
риали, механизация и работна 
Ръка и тази 6-килОметрова част 
от пътя, ще стигнат да асфал
тират до 15 ноември.

В същия срок ще бъде завър 
шегг и участъкът на планина 
Кременица между Бела паланка 
и Пирот. Тази част от пътя на 
дължина от 2,5 километра се 
строи с цел да се избегнат ос
трите завои.

В Ниш, Пирот и Димитров
град се готвят за тържества 
по случай пускането в движе
ние на тази важна Съобщител 
на артерия към НР България

Пред есенна сеишба 

в нишка околия
Влаговременно утвърден, съг

ласуван и приет план за земе
делско производство за предсто 
ящата стопанска година даде 
възможност подготовките за е- 
сенната сеитба да се извършат 
много по-рано от предишните го 
дини.

Според програмата за есенна 
сеитба, с пшеница ще бъдат за 
сети към 87.000 хектара .Само с 
високодобивни сортове ще бъ
дат засети 44 хиляди хектара, 
от които на социалистическия 
сектор 2,138 и в кооперация 
25,899 хектара. Очаква се част
ните производители да засеят с 
високодобивни сортове пшеница 
към 16.000 хектара.’ На остана
лите площи ще се засеят до
машни сортове.

дишната. Освен това, през та
зи производствена година по- 
шълно ще се прилагат и разни 
'Агротехнически мероприятия.

За запланираното производст 
во на пшеница в околията ще 
бъдат необходими 7,100 тона се 
ме, от което 5,624 тона и 1,476 
неатестирано семе. До сега е 
обезпечено към 75 на 
необходимото количество, пред 
видено за есенната сеитба. По

ето от

ради недостиг на атестирано се 
ме известни количества ще бъ
дат обезпечени 
ната

от меркантил- 
Предприятиепшеница.

„Житопромет” е обезпечило до 
сегащя- 4,307 т пшеница за семе. 
Подготвената за семе пшеница 
изпълнява всички условия за 
първо качество — има кълняе
мост от 88 до 97 на сто, влаж
ност 13 на сто чистота 97 на сто, 
а хектолитрено тегло от 76 до 
78 килограма.

„Здравословното”

„приятели” и 
„влиятелни” лица, без които се Според преценка на селскосто 

пански специалисти, доколкото
усло-

не може, е трудно да се от
крият. Но че такива самозва
ни „авторитети" съществуват 
живеят в нашата среда е дей
ствителност, която не можем 
да пренебрегнем.

климатическите и други 
вия подействуват благоприятно 

на пшеницатаза отглеждане 
предстоящата реколта ще бъде 
с 6,6 на сто по-висока от тазго

състояние 
на пшеницата пред сеитбата е 
добро. Продажната цена за зе
меделските кооперации за пър
ва репродукция е 102 динара за 
един килограм, докато всички 
сартове втора репродукция ще 
се продават по 86 динара кило 
грам. „БезосТаята” ще се продава 

на земеделските кооперации по 
набавна цена.

С. Симич

Пак за иренредавашеля над'ДимитровградБЕЛЕЖКА

Кадрите идват 

и си заминават ШИТ СТРОИ вино...
За тазгодишната есенна се

итба в нишка околия са необ
ходими 20,836 т изкуствени торо 
ве. Всички количества азотни 
фосфорни и калиеви изкустве 
ни торове са обезпечени, обаче 
случва се коопераците да отка
зват да ги приемат под претекс 
че нямат складища, поради кое 
то създават затруднения на сна 
бдителната мрежа, която вече 
навестява, че ще бъде принуде 
на известни количества да от
стъпи на други селскостопанс
ки организации вън от околия-

Колко Ето какволи пъти е казано \ 
че Димитровград наскоро ще 
може да види ТВ-предавани 
ята. Този радостен момент се 
помества от дата до дата — 
вече цяло лято. Дойде и е- 

сента, а препредавателят още 
ие е напълно готов. Сега гра 
жданите с право се питат кой 
е виновен за това разтакано?

ни отговориха 
на въпроса, защо закъснява 
строенето на препредавателя 
на Госен.

всички сили, за даГодини наред Димитровград полага 
привлече специалисти от най-различни профили. Години наред 
те идват и отиват. Причините са известни: жилищният проблем 
е, иси става главна спирачка както 
така и за тяхното задържане.

И така недостигът от кадри и в стопанството, и в общест
вените служби все повече се изостря.

Тази години гимназията напуснаха двама гимназиални 
учители: Любиша Джорджевич, учител по сърбо-хърватски 
език и литература и Васил Каменов, учител по немски и ан
глийски език. Единият от тях замина в Пирот, а другият е ве
че митнически служещ. Причината за тяхното „тихо” напуска
не е празното обещание. .че те като семейни хора ще получат 
квартири. Да напомним само, че просветните работници в Ди
митровград досега са получили само две квартири.

Начинът по който Джорджевич напусна Димитровград е 
Потвърждение на нашата стара болест да не казваме онова, 
което мислим, но което не мислим. Един двустаен апартмент, 
предназначен за председателя на Общинския отбор на СОРН 
стана предмет на всевъзможни перипетии, в които участвува
ха много заинтересован:: страни. Понеже председателят па ОО 
на ССРН се беше бгказл.х от този апартмент той (и което е 
най--парадоксално) всички отговорни другари нямаха нищо 
против тпчн квартира да се даде на Джорджевич. Но в че - г ри 
очи на председателя беше казано, ■ че ако даде квартирата на 
Комбинат „Димитровград” може да се надява през пролетта да 
получи тристаен апартмент, а ако се откаже в полза на гим
назията тогава не се знае кога ще го получи. И така този апарт 
мент беше даден иа Комбинат „Димитровград”. След тази „игра” 
Джорджевич напусна гимназията.

Остава нещо да се каже и за личните добродетели на 
напусналите гимназията учители. Джорджевич е основател на 
„младежката трибуна” в гимназията, режисьор на самодейния 
театър „Христо Ботев”, ръководител на литературния кръжок 
итн. Изобщо един от иай-дейните учители в гимназията.

Васил Каменов, който на времето също беше получил 
о ещания за квартира, дойде в Димитровград и пое отговорна- 
а задача да въведе в първи клас на осемгодишното училище 
нглийски език. И върху кого пада вината, че децата след една 

• година учене на английски език сега! ра останали без учител?
извънУчилищната дейност на Васил Каменов също 

всигки имат само най-ласкави думи. Член на самодейния теа-
лични манифестации“3.™ Х°Р’ оргаиизат°Р на Различни пуб- 

С една дума хора

— Предприятие „Градня”, 
което води строителните ра
боти та обекта обикновенд 
завършва

за тяхното привличане

работите с един 
Казаха, чемесец по-късно.

„Градня” не могла да набави 
специалнаИ ие само те. И нашия ве

стник на няколко пъти писа 
пренасяйки изявления па 
най-отговорните в комуната 
и ето, ие по своя вина дове
жда читателя в Заблужде

ние.

стоманена 
за далекопровода, защото не 
се намира на пазара. Съгцо 
така „Градня" закъсня

жица

та.
и сВ есенната сеитба ще уча<?г 

вуват около 600 трактора. При 
качни машини има достатъчно 
но все още се чувствува недос
тиг на някои части за трактори 
така че съществува боязън ме
ханизацията да не може да се 
използва в пълна степен, което 
ще бъде от голяма загуба и за 
кооперациите и за производи
телите.

иабавката на стълбове.
Досега са завършени 1,5 ки 

лометра от далекопровода, аБез оглед па това, че поч
ти всички работи са на при
вършване, не можем положи 
телпо да кажем кога ще се 
употребят телевизионните е- 
крани е Димитровград и о- 
колиите села. А към 20 те
левизора вече са „инсталира 
пи” и чакат своя ден.

остават още 800 метра. „То
ва строително предприятие 
не е завършило на време и 
къщичката за склад на уре
ди и материал. По такъв на
чин монтьорите от Е И в Сър 
бия са отивали и се връща 
ли поради това, че ие са има 
ли къде да монтират съоръ 
жепията .Сега къщичката е 
готова, материалът за оборуд

С. Хофмап

Акция по електрификация в Забърдие
Комитетът по електрифика

ция в район Забърдие пристъ
пи към организиране на акции. 
До сега са обезпечини 30 стълба 
за далекопровода от 100, колко 
то трябва да се поставят на ли 
нията.

Това е още едно приложение 
към все по-оживената предиз- 
борна дейност в Забърдието.

които надойдоха тези дни.
Сега земята е натопена и под 

готовките за сеитба са в пълен 
разгар.

17 тр5Цгтори в земеделските ко 
операции „Нишава” и „Победа” 
са готови да почнат да порят ни 
вите, на които ще се засява пш 
еница.

ване стигна, но монтьорите 
ги няма... Но и монтажът 
не може да се завърши бър
зо понеже още не е готов да 
лекопроводът. По-добдр ще е 
ако монтирането на уредите 
се остави за най-после, за да 
могат да се направят всички 
технически проби.

Тракшорише са юшови 
за оран

В димитровградска обгцина е- 
сенната оран не можа да запо
чне преди да паднат дъждове

Отговорът обаче па всичко 
се изчерпва само в три ду-_ и комунисти, които се ползваха с голям

авторитет, както в .гимназията/ така и сред граж-престиж и 
Данството. ми.

— „Градня бавно строи".
Д. Йотов

М. В.
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АКТУАЛНА ТЕМА Незавидно положение 

на работническата младеж
По отношение броя на заети 

те в промишлеността в Бабуш 
инца не бн могло да' се каже, 
ме има много заети младежи и 
девойки. До днес в този стопа 
нски отрасъл работят 50 ква
лифицирани и 81 неквалифи
цирани младежи и девойки, от 
конто една втора са ученици в 
стопанството. Във всеки слу
чай младата промишленост е 
принудена да попълва редове
те си с работна ръка от село, 
предимно с млади занаятчии, 
конто да застават зад машини

се надхвърлят без трудности с 
5 до 10 на сто и че още повече 
могат да се надхвърлят обаче 
младежите 
страхуват, че това пе ще им 
се заплати. Това значи, че и 
при такива квалификационна 
структура нормите са малки.

Има явления, че един работ
ник работи по три смени вмес 
то другарите си, които работ
ят по своите ниви. Ясно е, че 
тук и дума ис може да става 
па производителност на труда и 
па професионално образование 
защото трябва веднъж занима 
ги да се застане с двата кра
ка или Във фабриката, или иа 
пивата.

самата стопанска организация- 
Отделна глава е положение 

то на учениците при частните 
занаятчии — 42 в общината. В 
анализа на Общинския коми
тет на СюМ се констатира, чс 
те работят през целия лен и 
изобщо не им остава в-реме за 
лично усъвършепствуване и по 
чнвка. В анализа вместо тази 
констатация сс казва, че тряб 
ва да се надникне в техните 
договори, които ясно говорят 
за това, чс ръководствата иа 
тази организация нямат ясна 
представа за положението ма 
младите хора, 
частните занаятчии.

ВРЕДНИ „ИНИЦИАТИВИработници се
1 -I,-

МеждуI другото в предизборната дейност и в димитров
градска община отделно внимание се отделя иа организацион
ното ■зазадравпаапе на местните организации и подружпици 
шС 'Социалистическия съюз. Уточняват се избирателните спи
съци и. евидепцията иа. членовете р Общинския отбор на Со
циалистическия съюз Оказа се, че повече от 12,500 избира

не се евидентират в организациите на Социалистическиятели.
съюз, или към 51 на сто. Защо повече от половина от възраст- 

паселепид в общината да „абстинира" и да се намери вън 
от обгце стаено-политическата дейност в комуната? Според спи
съците па подружницитс на ССРН. членски внос не са издъл- 

около 70 на сто, а според избирателните списъци, едва

ното
ге.

Ясно е тогава, до какъв раз
вой на пешата ще се стигне,

ученици п<рг жили
към 2 на сто.

Тези сведения фактически са резултат от работата 
гражданите в разреимването на комунални и други проблеми 
'по селата никак не се съгласуват. Причините за това са 'си
гурно били чисто формални. „Изследванията” в това отношение 
показаха, че пе се касае за „апетинепция", но за небрежност 
в ръководствата на местните организации и подружиици. Про
сто рчудва факта касиерите да са, без чието и да 'било разре-

(Ш

Съществува незаинтересова
ност и за всички проб
леми в предприятието. Така 
например в' работническите Съ 
вети са избрани 12 работиика- 
младежи, по тяхното влияние 
пе се чувствува, пто т,к чрез 
работническите съвети се раз
глежда положението иа младс 
жта в промишлените предприя 
тия. В „Текстплколор” в упра 
вителиия отбор няма пито с- 
дшт младеж. Всичко това гово
ри, че към избирането иа мла 
дежките

шение, отчислявали от списъците всички ония, ;които не са 
внесли :членския внос. Това е било най-леко да направят, за 
да прикрият своята иеактивност, в събирането на членски 
внос. Общинският отбор на Соииалистическия съюз след сту- 
диозчо обсъждрлсе •работата на касиерите са могли да конста
тират, че тази работа пе са вършили както трябва, кампаний
но събирали членския внос, и то не от всички членове. За
рад това има много семейства, които имат повече членове на 
ССРН. гкоито не са били издължили членския си внос за по
вече години и дължимите суми са се били увеличили до та
кава степен, чс те в момента трудно могат да ги внесат.

В Трънско Одоровии седемдесетгодишен старец като на
учил, ■че е отчислен из организацията отишъл в местната кан-

органн на управленм 
ето се е пристъпвало формали 
етически и че младежката и 
другите обществено-политичес- 
ки организации и самите 
дови колективи поу-

в полип-щата 
предприятието ме са намерили 
на съчетаване отношенияата в 
съдържанието на своята рабо

целарня и протестирал, защото това го унизило.
В разгара на интензивни подготовки за избори постави 

се и въпросът как отново да се включат в организацията тол
кова, по този начин, изключени 
па решение оправдано е да се въведат в евиденция и ония, 
които касиерите своеволно са „отчислили" а ония, 
други причини не съществуват, да се раоисква в падрухени- 
иите на Социалистическия съюз за тяхното 
ните оргапиазции да решават по този въпрос.

Такъв •ц.одход към. тези и други <проблеми още ;повече 
■ще допринесе за афирмиранетс на местните

граждани. В изнамиранетоВсе повече млади зад машините та. ч
Затова са оправдани искани 

ята на Общинския комитет на 
СЮМ да се организира полита 
ческа школа за работническа
та младеж, която ще им даде 
необходимите знания 
да схванат сложни механизъм 
На нашата непосредствена со
циалистическа демокрация.

М Бакнч

за които
В сътрудничество с органа 

на Общинската скупщина по 
труда и трудовите отношения 
и синднкатът би могъл да се по 
занимае с този проблем.

В бабушнишкнте условия ли 
чшгге доходи на работниците 
не са така малки, но съществу 
ва едно несъгласие, по адрес 
на което младите възразяват 
Именно, разликите в личните 
доходи .между квалифицирани 
те и неквалифицирани работ
ници от една и служещите в 
администрацията с основно и 
средно професионално образо
вание са видими. Така напри
мер в „Лужница” служещ с о 
еновно професионално обрайов1р. 
ние получава 21.000 динара, а 
неквал ифи циран 
15.000
рани работници 24.000 динара, 
а служещи със средно образо 
ванйе от 23 — 45.000 динара. 
Такива разлики съществуват и 
в други предприятия.

Оттам и тенденцията иа мла 
дите непосредствени произво
дители да станат адмннистрати 
вни служещи. Покрай това из 
пъкват някои явления, които 
са несъвместими с исканията 
на промишлеността. Така на-

щом се знае какви непосредст 
вени сили движат машините. 
Покрай разширяването на ха
лите, приспособяване на орга
низацията на 
към съвременен начин и овла 
Аяване на нови технологически 
произведения 
промишленост паралелно с то 
ва трябва да обезпечава и ква 
лнфицирана ръка От това кол 
но ще се пусне от машините 
(произведения стандардни по 
качество) зависи физическия о- 
бем на производство и в краен 
случай реотабнлностт на пред
приятията.

На тази задача единствено 
могат да дадат отговор профе
сионални промишлени работ 
нйци, с формцрани мндустриал 
ни навици и производствена 
дисциплина и пр.

Според някои анализи в ба- 
бушнишките фабрики малко 
се полага до професионалното 
издигане и икономическото об 
разование на работника, и к-ьм 
позишаване квалификационна
та структура на роботната ръ 
ка. Изглежда, че липсата на 
традиция в това отношение е 
направила,, че още не могат 
Аа се съгледат напълно възмо
жностите на съвременните ма 
шини и леко се задоволяваме 
с онова, с което разплагаме.

Как иначе да се разбере фа
кта, че миналата година не са 
използвани средствата за обра 
зование на работниците, които 
стоят на депозит в Завода за 
приемане на работници. Дока- 
то „Текстилколор” е изпратил 
свои работници на обучение, 
„Лужница” остана по страни, 
а след това прие-..- на работа 
15 неквалифицирани работни
ци. Това е пропуск, въпреки 
че самата трудова организа
ция е Vстроил а семинар за сво 
ите рабтници

Не може да се избегне от фак

приемане, а мест-

производство организации
подружпици но. ССРН като решаващи фактори по обществено- 
политическите въпроси на своите територии.

ипо-леко

бабушнишката М. Б.

Из бележника на санитарния инспектор в Димитровград

Частните магазини са по-хигиенични • • •

На директорите на някои иредирияшия иречи акцията на санитарния ннсиекшор. 
По-сшрош мерки срещу

работник
квалифици-месечно ония, които не сиазваш законоиредиисанияша.

Дълъг е списъкът в „Деликатес” и магазин №2 на 
земеделска кооперация „Ниша
ва”.

на търго
вските и занаятчийски магази- но-политически сили за урежда 

не на положението в търговия
та и гостилничарството и че е 
необходима помощ на санитар
ния инспектор, който често пъ
ти е изложен на неразбиране от 
от страна на някои директори 
на предприятия и заведения.

А ето какво казва той за дру
гите проблеми в града:

— До сега почти не същест
вуваха санитарни прегледи и за 
това положението е такова. При 
изпълнение на длъжността си 
срещнах неразбиране от страна 
на някои директори като напри 
мер в „Услуга” и „7 юли”. Мое
то настояване за спазване на хи 
гиената един от тях счита 
„изживяване”, защото не съм ис 
кала да пусна водата в 
кладенец, докато предварител
но не се предприемат предпазни 
мерки. Иначе, частните 
ни са много 
тези -на

ни, които е посетил санитарния 
инспектор при общинската скуп 
щина в Димитровград. Предаде 
но накратко по дати и обикол
ки, положението налага две за
ключения. Първото е, че хигие 
ничните условия почти във вси 
чки магазини са под най-основ- 
ните норми, за което отговорно
стта пада върху отговорниците 
и шефовете. Другато заключе
ние е, че самите управи на пре 
дприятията и органите на само
управление не са разбрали най- 
основното изискване за отноше 
чгието към потребителя и зато
ва в своите магазини допускат 
да се нарушават най-основни- 
те предписания по хигиената. От 
тези две заключения следи и 
трето
примери на нарушение на хиги 
ената. санитарният инспектор е 
наложил сравнително слаби ме 
рки.

Зеленчукопродавницата „Ово
щар” пък е най-нечистият мага 
зин в града. . .

„И при повторно преглеждане 
— положението не се поправи
ло. В „Деликатес” пак е нечи
сто, в магазина за продажба на 
хляб продавачът е глобен зарад 
това, че с ръце дава мекици на 
купувачите, в „Балкан №1” са
нитарните уреди са нечисти, а 
в „Пивница” чашите не се на
ливат до „линията”.

Поради нехигиеничност гости 
лничарският обект на гарата и- 
звестно време е бил закрит”. . .

Истина, в бележките на сани
тарния инспектор може да се 
прочете и това, че повече от ма 
газините в Димитровград са в 
лопно състояние и не отговарят 
за целта, но това не оправдава 
и „субективните” слабости, за 
които толкова много се говори.

Не може да се избегне впечат 
лението, че до голяма степен, 
покрай обективните трудности, 
които придружават недостатъч
но развитите комуни одговорно- 
ст трябва да носят и органите 
на управлението в предприятия 
та, под чиято „власт” се нами
рат посочените магазини. За по 
добряване работата в магазини
те трябва да се заделят 
че средства, защото Димитров
град не е вече затулено място. 
Напротив, след откриването на 
мотела, пускането 
на автопътя до югославско-бъл 
гарската граница той трябва 
да бъде готов да посрещне и из 
прати голям брой пътници от 
чужбина и от страната, вкусът 
на които търси много повече от 
онова, което димитровградските 
магазини и гостилничарски обе
кти предлагат сега. От това мо 
же да се стигне до поуката, че 
е пряко необходимо сътрудниче 
ството между всички обществе-

пример, от семингпа, който ор 
танизира „Лужница” 
слушатели го напускаха и оста 
наха без нужните професиона 
лни знания. Разбира се такова 
отношение 
мото образование се отразява 
и върху личните доходи. Още 
повече, че производителността 
иа тгоуда зависи на първо мя
сто от професионалната 
бност ма

няколко

към професиоиал-

за

единспосо
производителите, а 

от това и личните доходи. Дру 
ги Пък са недисциплинирани на 
работното си място, цеотговор 
ни към колектива и към наето 
яванията на майсторите да ги 
обучат.

Неразбираем е фактът, че в 
„Лужница" .Балкан” нормите

въпреки драстичните

магази 
по-хигиенични, от 

предприятията, защото 
глобите плащат от своя джоб. ..

Стига се до извода, че и по 
край поправяне на положението 
след санитарните прегледи не 
всичко е уредено както трябва. 
Напротив, в провеждането на са 
нитарните мероприятия санитар 
ният инспектор трябва да нала 
га по-строги санкции. Защото е 
време хигиено-санитарните ус
ловия в Димитровград да се 
уредят. .

В бележките на санитарния 
инспектор може да се прочете 
какво е намерено при 12 прегле 
ди. В „7 юли”, комуналното пре 
дприятие „Услуга”, гостилничар 
ското предприятие „Балкан” и 
магазините на земеделската ко 
операция „Нишава” в Димитро
вград са намерени редица неу-

та, че много ученици в стопан 
ството се „доверяват на обуче 
ние” на „майстори” които и 
сами не разполагат с необходи 
мите квалификации за работа.
В предприятията съществува 
боязън младите работници да 
не развалят 
В „Текстилколор 
ляват да се учат на машините 
макар преди това да е трябва
ло да държат изгщт, за да по
лучат нужните квалификации.
Какви практически знания мо
гат да покажат тогава на изпи 
та. Но, това не е всичко. Уче- 
ниците, завършили периодич
ното училище в Пирот и Ниш
са се ‘обучавали при твТ(оде не говори стават в рамките на про 
благоприятни условия, защото

които

„Свобода“ пред 

реконструкция редности.Съоръженията. 
” не им позво Почти във всички магазини 

санитарният инспектор е кон
статирал, че чистотата не е на 
нужната висота, 
прах (а в магазин „Висок” тя 
не се сваля и по 2—3 дни), прах 
и мухи има дори и в самоуслу- 
га „Образец”. Хигиената не е 
добра и в „Бурел”, където и по 
мещенията не отговарят за це 
лта, а в „Услуга” „санитарни
ят възел” не се почиства изоб
що, не съществува гардероба, 
работнически комбинезони и 
пр. В магазин „Висок” се про
дават стоки, чийто срок на упо
треба е изминал отдавна, също

и пове-
М. Б.Преди няколко дни представи 

от Белград 
са сключили договор с конфек 
ция „Свобода” в Димитровград 
за 16 специални машини за из
работка на конфекция. Тези до

има многотели на ”,Сингер”
в движение

грамата за реконструкция на 
най-рентабилното предприятие 
в Димитровград, за която тряб
ва да се обезпечат 65 милиона

от възнагражденията, 
получавали не могли да запла- 

разноските на обуче- 
Задължението около

поеме динара капиталовложения.
тят само 
нието.
школуването трябва да



БРАТСТВО 5

Беседа със Серафим]Томич за проблемите на селското стопанство в Босилеград Голямо йроизЬодсшЬо на Пшеница 

слабо изкуйуЬанеКооперациите трябва да оставят
търговията В нишка околия производ

ството на пшеница тази година 
е ос-ьществено за 2 на сто в по 
вече от планираното. Именно, 
според програмата е било пред 
видено да бъдат произведени 
18,718 вагона, а осъществено е 
производство на 19.086 вагона 
пшеница.

В сравнение с миналата годи 
на са произведени 2.727 вагона 
пшеница повече, а средният до 
бив сгг един хектар е увеличен 
с 2,5 центнера. Добивите са уве 
личенн, преди всичко брагода- 
рение увеличението на сеитбе- 
нигие площи с високодобивна 
пшеница в кооперация и с по
вече употреба на минерални то 
рове, но и климатическите ус
ловия оказаха благоприятно 
въздействие върху тазгодишна 
та реколта в околията.

Планът на изкупуване обаче, 
не може да бъде изпълнен.

Тази година е запланувано в 
нишка околия да бъдат изкупе 
ни 2.000 вагона пшеница. Спо
ред досегашните резултати, пла 
нът на изкупуване ще бъде из 
пълнен едва с 75 до 80 на сто.

До средата на септември из
купени бяха едва около 1.000 
вагона пшеница, а до края на 
сезона ще бъдат изкупени още 
300 до 400 
Причината за това т.рябва да 
търсим в недостига на храна 
за добитъка, особено на царе
вица, след това в недоразуме
нията около гарантираните це 
ни на пшеницата и царевицата 
па свободния пазар.

Производителите, които раз
полагат с нзлншеци от пшени
ца, а имат повече добитък, в 
сегашните условия нямат смет 
ка да продават пшеницата по
неже им е нужна за храна на 
добитъка до беритбата на ца
ревицата.

През последно време на раз- 
равнища се разисква 

за сегашното състояние и 
ракгеристики на земеделските 
кооперации в Бослеградско. И 
ма мнения, . че кооперациите 
•би трябвало да сменят фирми 
те си и да ги преиначат в тър 
говски предприятия- Разбира 
се, зад това шеговито или язви 
телно намекване се скрива ед
на истина, че кооперациите де 
йствително повече се занима
ват с търговия, околкото с ор 
ганизиране на селскостопанско 
то производство.

В подкрепа на това да посо
чим, че в съвкупният приход 
на кооперациите произлиза в 
90 на сто от търговията и из
купуването, а само 5 на сто от 
селскостопанска дейност.

Предаваме изказани мнения 
В един разговор от страна на 
завеждащ стопански отдел при 
Общинската скупщина в Беси 
леград — агронома Серафим 
Томич.

— Каква требва да бъде рол 
ята на кооперациите в босиле- 
градската община?

— Земеделските кооперации 
в Босилеградско са най-изгод
ната организационна форма за 
развитие на селското стопан
ство. Въпросът е важен, а не 
говото разрешаване изисква 
да се познават основните ста
новища по развитието на сел
ското стопанство, наличност 
на всестранен анализ и позна
ване на метода, необходим за 
осъществяване на целта. Раз
витието на селското сопанство 
не значи развитие само на про 
изводителоите сили ,но и създа 
ване на нови отношения на се 
ло. Цели се да се постигне най 
висока производителност на 
труда, повишаване на иконо
мическото и културно равни
ще на селското население да 
се премахнат разликите село— 
град, по всички тези въпроси 
ролята на земеделските коопе
рации е много значима.

— Как земеделските коопе
рации могат да съдействуват 
за развитие на селското стопа питът на горнолисинската зе

меделска кооперация е твърде
— Дребната собственост и резултатен., Кооперирането за 

неподходящите теренни усло- отглеждане на тютюн и някои 
вия не дават възможност за зеленчуци е също така шъзмо 
арондиране, т. е., за създаване жно и изгодно, 
на голямо селско стопанство, 
обаче и тук съществевут Въз
можности за решаване на вщп 
роса. На първо място това е 
кооперирането между земедел- те в нашата комуна още не са 
ския производител и коопера- си намерили място. Тяхната 
цията, което е основна мерка главна дейност се насочва към 
за развитие на това стопанст- търговията, която за тях е 
во. По този начин селянинът най-рентабилна, а те не обичат 
леко стига до Съзнанието (въз рисковете. Освен това кадрови 
основа и на своята практика) ят въпрос също така не е раз-

за предимствата на съвремено 
то производство. Земеделската 
кооперация е организатор на 
призводството и нейните сред 
ства проникват в частното . и- 
мущество. Селският стопанин 
приема производственото Сът
рудничество с кооперацията 
въз основа на икономическата

решен. На ръководните поето 
ве са хора без квалификации. 
Малко са земеделските специ
алисти в комуната, а правилно 
то използване на тези, които 
са тук едва ли е по-значително 
Агрономът в тлъминската^коо 
перация например, събира па- 
шарина, а в босилеградската

НИ
ха-

С. X.

Добри приходи 
от шипков плод

И тази година земеделската 
кооперация в Погаиово върши 
изкупуване шипков плод, който 
в този район има в изобилие. 
Между берачите на шипки на 
първо място са учениците от 
основното училище в Погано- 
во, а напоследък все повече се 
включват и земеделските про
изводители.

Само за 10 дни Раша Нико
лов от село Драговита е на
брал 441 килограма шипков 
плод, за което е получил от 
кооперацията 24,255 динара. Бр 
ането на шипки за някои сто
пани не представлява особена 
трудност, тъй като това Вър
шат ,„допълнително” — пазей
ки добитъка.

Тази есен се очаква да бъдат 
изкупени големи количества 
шипки, понеже и изкупната це 
на от 55 динара за килограм дава 
възможност да се дойде до зна 
читедни материални средства.

Милко Момчилов

вагона. .

често пъти работи в магазина 
за зеленчуци.

Освен това чести са случаи* 
те на грехвърляие иа специа
листи, не служили военна по
винност, които след кратко вре 
ме напускат кооперацията. Из 
глежда като че ли ръководите 
лите иа кооперациите се стра 
хуват, че ако специалистите се 
задт,ожат по-дълго време ще 
превземат техните постове.

В. Велинов

сметка на своята материална 
заинтересованост- Приходите, 
т .е., тяхното увеличаване при 
условията на коопериране, то
ва е икономическият стимул, 
който обуславя размера на то
зи вид сътрудничество.

Да наброим някои неггзполз- 
вани до сега възможности за 
тагковабътрудгпгчеспво: най-на- 
ггред в животновъдстото с-ьще 
ствуват условия и двустранен 
интерес към угояване на доби
тък, повишаване на площите с 
фураж, към подобряване на 
пасбищата и породистия със
тав. Също така е възможна 
висока агротехника при усло
вията на коопериране в произ 
водството на картофи повее. О

Сняг в Босилеградско
На 21 септември през нощта 

наха под сняг. Лошото време в 
босилеградските краища осъм 
тази област продължи няколко 
дни.

много места почупиха Дъ
рветата И. развиваха покри
ви на къщи.

През нощта времето силно 
на застудя и на сутринта на 21 

септември Църноок, Весна ко 
била, Ръжанска и Гложка пла 
мини бяха покрит с бяла 
покривка, която на места дости 
гаше дебелина и до 20 санти
метра.

В много села прибирането на 
реколтата е в течение .и нена
дейният сняг нанесе големи ще 
ти. От студа и снега страдаха 
зеленчуковите градини и голям 
брой овошки. Поради 
ветрове, които духаха Босиле
град и околните електрифгщи- 
ранн села на няколко пъти ос
таваха в мрак. Телефонните 
връзки с Враня 
хан Няколко дни бяха прекъс
нати, а Също и пътят през Ве
сна кобила.

Силни ветрове

Три семейсшЬа Ь Горна Любаша 

са социално у/розени
нство?

е вече ггеспособ- 
да работи. Нейният Мъж е 

починал.

малки деца, аПоради нещастни случки три 
семейства в Горна Аюбата Бо
силеградско се намират в теж
ко материално състояние. Две 
от тези семейства получават 
незначителна помощ от Общин 
ската скупщина в Босилеград 
по 2.000 динара а едно не по
лучава НИщО.

Става дума за 
на Олга Момчилова, която 
на ръце три 
Имотът, който тя притежава, е 
недостатъчен и непдодороден, 
а къщата е дотраяла и запла
шва да падне.

Подобно е положението и иа 
Надка Раденкова, която има 4

на
силните

Райна Никова с три деца съ 
социално угрозена. Мъ-— Кои са слабостите в дей

ността на кооперациите? шо е
жът й Киро загина това лято 
от мълния, за което 
менно писа и нашия вестник.

своевре-— Преди всичко кооперации и Владичин
Някои от децата на тези се

мейства отиват на училище, въ 
преки че нямат добри условия. 
Общинската скупщина в Боси 
леград е запозната с тези слу
чаи, но досега не поема трижа 
за тях.

Очаква ее, все пак тя да им 
помогне, защото друг няма.

В. В.

семейството 
има

невръстни деца. В. Велинов

МНОГО ЗАБЕЛЕЖКИ 

НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
КЛИСУРА

ДОХОДНА РАБОТА Не се решаваш бързо заявления, оилаквапия и разпи молби на гражданише
В предприятието „М еханик” в Димитровград в адмикистра 

'цията и счетоводството работят „само" ' триг,адесет души. Го
вори се', че основна задача им е да пресмятат и изчисляват 
ежегодишните загуби иа предприятието.

кат на свобода, та предстои о- 
пасиост да се зам-ьрсн водата 
и улиците.

разкритикувани граждани отНа изборната конференция 
поАРУЖГ-гицата на Социали- .махала Дервеп, които не водят 

в Клисура, сметка за добитъка си и го пусна
етическия съюз 
Власиноокруглишко живо 
разисква по май-актуалинте въ 
проси ггз живота на този ра
йон, като се посочиха редица 
слабости и пропуски в досега
шната работа.

се

За бръснарите Пирот по - близко 
отколкото Димитровград

Неотдавна в Димитровград бе извършен редовен лекарски 
преглед на всички бръснарски работници. Обаче бръснарите, от 

намерили време да ,отидат.
Понеже прегледът бил задължителен, на работниците от 

„Спорт" по-късно било наложено иа свои разноски да отидат 
в Пирот.

Изтъкна се обаче, че органи 
те иа Общинската скупщина 
във Власина Округдица, които 
решават по молбите, оплаква
нията и други заявления на
гражданите работят твърде ба 
вно, без да държат сметка за 
времето Иа гражданина. На ня 
кои искания от такъв харак
тер често и не дават отговори.

„Спорт" не

Г .'- -•7

а II зя#Така им шрябЬа
Преди една година Основното училище в Димитровград по 

лучи наистина рядък преподавател по английски език. Отците 
е основното училище с голямо удоволствие изхвърлиха всички 
други чужди езици. Цяла година преподавателят работеше и 
се {ползваше от голям престиж и малка заплата. Тази година 
реши да напусне гимназията ида стане митничар с двойно 
по голяма заплата., И така основното училище и децата оста- 
паха без ■преподавател по английски език. Понастоящем се об
мисля с Ьсой друг език да започне новата учебна година.

В общината също така иедо 
статъчно са Се грижили за пла 

селскостопанскитесмепта на 
произведения- Също така осо
бена помощ трябва да се ока
же па овощарите, понеже тази 
година овошките са силно иа-

гг

паднат» от гъсеницата.
На събранието открито са Клисура
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Съществува опасност от 

замръсяване на въздуха
Пред акция на младите 1орани в Босилеградско

100 хектара наем гари
Ще се залесява в Белут, Горно Тълмино, Брес- 

ница и други места издишват въглероден двоукис.
Но хората вместо да зщища- 

ват старите дървета и да засаж 
дат нови, изсичат цели квадрат 
ни километри гори, и на място 
или издигат фабрики 
ди, автостради, жилища и дру 
ги постройки. Всичко това ус
корява замърсяването на атмос 
ферата и самоотправянето. Счи 
та се ,че всяка /година замърся 
ването на атмосферата се уве
личава с 6 милиарда тона раз
ни отровни газове и други отро

главна неприятност, която драз 
ни очите и белите дробове. Тези 
отровни газове често са пред
извиквали и смъртни случаи, 
както беше през 1952 година, 
когато в Лондон се задушиха 
4.000, а към 8.000 лица бяха теж 
ко повредени.

Но всичко това не е нищо 
пред онова, което може да ста 
не,, ако не се предприемат съот 
петни мерки. Доктор Лендсберг, 
директор на Бюро за климато- 
логия в Съединените щати счи 
та, че големите градове ще тса 
нат голяма опасност за населе 
иието поради все по-голямата 
замърсеност на въздуха.

Някои учени считат, че и 
ние несъзнателно работим за ра 
зоряване на собственото си здра 
ве. Известно е ,че растенията 
абсорбират въглероден двуокис 
от въздуха и го превръщат в 
кислород ,който е необходим на 
човека и животните, защото те

Установено е, че температура 
та през последните 60 години в 
северните страни — Съединени 
те щати, Англия и други — се 
е покачила за три и половина 
граидуса Ц. Също така в тези 
страни молците са променили 
цвета си от светъл до черен. На 
шата атмосфера, която по-рапо 
беше много повече отрицател
но наелектризирама, днес е по
вече положително наелсктризи 
рама.

На пръв поглед всички тези 
явления нямат никаква връзка. 
Обаче връзка съществува, защо 
то това са само първите знаци 
на отрицателните ефекти, които 
можем да очакваме 
замърсяването на въздуха. Те
зи ефекти биха могли много по 
вече да влияят върху промените 
у растенията и животните — до 
ри и па човешкият организъм.

Все до неотдавна замърсеност 
та на въздуха

и заво-

ви.
Според някои учени същест

вува опасност от увеличението 
на въглеродния двуокис да се 
повиши температурата на наша 
та планета с около 3—4 градуси. 
А това отрицателно може да се 
отрази върху живота на земя-

следствие

та
Промяната на цвета на моле 

ца изгледа има връзка с проя- 
то на промените в атмосферата 
ната на температурата. Това е 
ясно доказателство за влияние 
ъврху живота на земята.

Докато във атмосферата тези 
прашинки нямат особено вред 
но действие, на земята са твър 
на частици прах. 
де опасни. Доктор Лендсберг счи 
та, че още не е установена сте 
пента на влияние на тези части 
ци върху човешкия организъм, 
макар че то съществува.

Дали може да се отстрани та 
зи опасност? Учените са съглас 
ни, че до голяма тсепен може. 
На първо място трябва да се 
отстрани изгарянето и изпаре
нието на разни горива във въз 
духа. Докато се возим с автомо 
пъти повече въздух от нас, а 

, след това го превръща в отров 
бил той поглъща пет до десет 
ни газове като замърсява и о- 
ная част въздух ,която ни оста 
ва. Американците със своите ав 
томобили годишно създават око 
ло 280.000 тона отровни газове, 
а покрай тях в Америка сега се

се считаше за

Започнаха акциите по залесяване
Тези дни Общинският отбор 

яа движението на младите гора 
яи в Босилеград устрои заседа
ние, на което бе изготвен план 
за есенно залесяване. Същевре
менно се обсъдиха и някои те 
кущи въпроси из работата на 
младите горани като организа
ционно заздравяване и др. Взе 
се решение и по-нататък да се 
настои щото организациите на 
младите горани от ден на ден 
все повече да се омасовяват, с 
оглед обемистите планове по за 
лесяване в тази неразвита об
ласт.

ЗАПИС ОТ СЪДАсто от стойността на извършена 
та работа. Също ще бъдат пре 
дадени и похвални грамоти на 
най-добрите бригади и отделни 
младежи и девойки.

За начало, за тази цел са обез 
печени над 1 милион динара от 
страна на горското стопанство 
в Босилеград, секцията в Рай- 
чиловци, Владичин хан и др.

На заседанието се прие пред
ложение да се устройва „пъту
ващ” празник на гораните в съ 
гласче с републиканското дви
жение на младите горани, а ко 
ето организира редакцията на 
Радио-телевизия Белград. То
ва ще бъде още един подщрек 
за работа.

Според идеята, най-напред 
ще се устрои трудова акция на 
младите горани по залесяване, 
а след това ще се състои фут
болна среща. Вечерта певци и 
други изпълнители от Радио-те 
левиция Белград биха изпълни 
ли музикално-забавна програма 
в която да участвуват с някои 
номера и младите горани.

КОГАТО ЧОВЕК НЕДОЧУВА...
На вратата на съда безшум

но с показа М. Ш. шездесетго- 
дишеи набит планинец от Горна 
Ръжана, Босилеградско. Лицето 
му беше бледо и изпито, с яко 
изпъкнали скули. Безброй бръч 
ки се играят с годините му, а 
от време на време и по лице
то му заиграват мускулчета... И 
ръцете му треперят.

Старината внимателно погле
да съдията, многозначително за 
сука мустак и попита:

— За какво ме викате „гос
подин” съдия?

— Дядо,, ти си без позволение 
отсекъл 4 буки. ..

Старецът прие вид на непод
вижен, а след това доближи у- 
хо до съдията:

— А шо говориш?. . . Не те чу 
вам добре. . .

Съдията повтори с повдигнат 
глас.

Старецът пак започна нераз
бираемо да върти глава. Сложи 
ръка на ухото и се наклони ле 
ко към съдията.

— Нищо не чувам! По-силно 
говори! Ех, године. . . године ме 
изедоше. . .

Съдията спря. Обмисли мал
ко. След това мина с поглед ста 
реца от глава до пети и издек
ламира:
— Дядо М. ти ще платиш глоба 
за непозволена сеч от 10.000 ди 
нара. Друг път...

Старецът скочи като попарен. 
Оттегли се малко назад и изгър 
мя:

Тази есен ще бъдат залесени 
още 100 хектара голини. Преди
мство ще се даде на най-угро- 
зените терени ,а такива в Боси
леградско все още има, и ще се 
поведе сметка за опазването на 
новозасадените гори, за които 
не се държеше достатъчно сме 
тка досега.

Бригадите на младите горани 
ще залесяват тази есен в Белут 
Горно Тлъмино, Радичевци, Бре 
сница, Горна Лгабата и други 
райони. Бригадите в основните 
училища ще вземат също дей
но участие в тези акции.

За извънредни успехи по за 
лесяване най-добрите бригади 
ще получат и парични възнаг
раждения като се заплати 30 на

— А кой, аз ли?!. . . Много са, 
брате! Че се жалим. . . Че се жа 
лим до горе!. .. Зей 4 буки стру 
ват 10.000 динара? Това 
право!. ..

Съдията даде знак 
следващия. . .

не е

да влезе

В. В.
На този празник^ще бъдат по 

канени и представители на най- 
добрите бригади на гораните в 
Социалистическа република Съ 
рбия.

изразходват три пъти повече 
въглища, 5 пъти повече нефт и 
десет пъти повече естествени га 
зове, отколкото през 1940 годи
на — за да се произведе елек
трическа енергия.

Доктор Филип Лайтон, извее 
тен химик, казва, че решение 
може да се намери: трябва да 

че стопани- се отхвърлят всички ония гори 
сред- ва, които произвеждат вредни 

газове и да се потърсят нови, 
които идват от естествените из
точници като слънчевата свет
лина и подобни. Трябва да се 
пристъпи към построяването на 
атомски централи, макар че и те 
са вредни на друг начин. Не би 
било никакво чудо, ако биха се 
забранили днешните автомоби-

Частни строши в Босилеград
От 1956 до септември. 1964 го 

дина в Босилеград са построе
ни 120 частни къщи. Частното

В. Велинов суроене на къщи особено се 
засили от 1963 година. Данните 
взети от Комуналната банка 
в Босилеград показват, че за 
строенето на тези къщи са взе 
ти общо 6.250.000 динара кре
дити. Това значи, 
те строят със собствени 
ства.

За осемте

ИМАТ ДУМА ЧИТАТЕЛИТЕ...

ИВНЕНУЖНИ РАЗПРАВИИ 
В „КИН-СТАН“

?

Ил’
■о месеца от тази го 

Дина жилищният фонд 
пуснал на частните строители 
за довършение на сградите об 
що 3 милиона 

За отоелязване

Л -' ’ :: ' ■ч "Постоянно се отбивам в „Кин 
Стан’’ е Босилеград. Прави ми 
впечатление обаче неприлично 
то държание на някои келнери, 
към гостите. Всекидневно мо
гат да се чуят разни кавги и. 
разправи, а други гости чакат 
и по 2 часа да бъдат услуокеи.и.
Не става дума само за един въп 
рос. Те са много.

На 18 септември отидох да ве 
черям в „Кин-Стан” заедно с 
един мой приятел. Поръчахме и 
пиене, но наложи се да чакаме 
дълго, докато келнерът Райчо 
се пакангс да ни донесе поръчка 
та. По сънното време нашата 
кмопания се увеличи с още два 
ма другари. Другарят ми поръ
ча още две пиенета, заплати и 
си отиде. Аз останах и си поръ
чах вечеря. След яденето тряб 
ваше три часа да чакам, за да 
си платя сметката.

При това той ми наплати и 
пиенето, което преди това запла 
ти другарят ми.

Аз се опитах да го убедя, че 
пиенето е платено, но нищо не 
помогна.

На утре ден, когато с другаря '*?*-**
ми се обърнахме към келнера 
да видим сметката, вместо отго щият**"* 
вор получих псувня и заплаха ( 
че вече няма да ме обслужва в| 5,5^^ 
заведението.

Подобен случай е имало и с 
келнера Стоимен.

Поставя се въпрос: дали пос
тъпката на келнерите в „Кин- 

място и трябва ли

е от-

•М-л--.
■ динара.• >л са н данните 

че в Босилеградско от освобо
ждението насам са построени 
24 училищни сгради по селата 
със самооблагане

.-?;Ъ V",

и доброво
лен труд на населението. Стой 
ността на построените обекти 
Възлиза на повече от 100 мили 
она

ли.
Прочутият биолог Ханел Карл 

сон казва: „В биологическатадинара. Общинската скуп
щина в Босилеград е отпуска
ла само 300 хиляди динара за 
вътрешно уреждане и обзаве
ждане на сградите.

В строеж или подготовка са 
училищните сгради в 
Доганица и Мусул. Със

история е известно, че нито е- 
дин организъм не е могъл да 
устои на околната среда, ако тя 
не му е отговаряла. Но нито е- 
дин организъм не е правил то
ва, което прави човек — съзна

селата 
стари

и неподходящи училищни спра 
ди остават само още четири се 
ла. Милевци, Долна Ръжана и 
Долно Тлъмино.

телно да затравя околната сре 
да и да довежда в опасност сво 
ето съществуване.

Уйошребаша на захар е Ьредна
Хората, които прекаляват с 

употребата на захар, са петпъ 
ти в по-голяма опасност да за
болят от сърце, отколкото оне 
ви, които (изобщо не консулираТ 
захар. Това твърдение е на 
професор Джон Ядкин от Отде 
ла на прехраната при Универ
ситета в Лондон.- Според 
резултатите от научните изсле
двания н акоронарната тромбо 
за. и л *
ват, че големия процент 
хар в прехраната на хората до 
вежда до Няколкократно увели

чаване броя на заболелите от 
тези болести.

‘Той счита, че ако хората не 
биха яли захар, тогава само в 
Англия биха се спасили от та
зи болест Към 100.000 души.

Стан” е па 
някой да държи сметка в това 
заведение за културна и вежли 
ва услуга?

него

артериосклерозата показ-
Занко Стоичков 

Босилеград
на за-

новите жилища
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во задушаване, катцкора, кой
то много държат да- стоят всйч 

--- КЧ.ч§йетР. зависи, то тях, за да 
‘ протича • работата в ред; и два 

мата съсредоточени и спокой
ни, по-спокойни от цигани те и 
от всички зрители ,само че за 
мислени и тревожни, че и кон
вулсивните движения при заду 
шаването не можеха да заличат 
напълно от лицата им този из 
раз на тежка и далечна грижа.

Когато за четвъртото заду
шаване не можеха да ги върнат 
в съзнание циганите се добли
жиха до падналите мъже, кои 
то лежаха по гръб, удариха гц 
по няколко пъти в слабините и 
по този начин ги доубиха... -

По-заможните босненски тур- 
ци ясно виждаха, че въстание 
то в Сърбия заплашва това, кое 
то за тях беше най-скъпо и най 
>иило, че този везир, както и 
всички османлии, не защищава 
както трябва интересите им, 
от друга страна самите те ня
маха вече сили и воля да се 
защищават, изпадаха в нез
дравата раздразнителност на за 
страшена класа и си отмъщава 
ха за висчко с диви произволи 
и безполезни свирепости. 
тях често се повежда и 
ската беднотия, и то най-изпад 
налата, която нямаше какво да
загуби.

Всеки ден довеждаха сърбиг 
вързани и измъчени 
Дрина или Крайна, под тежки, 
но неопределени обвинения, 
един или двама, после десетки, 
на тълпи. Между тях имаШе 
ждани и попове, но най-много 
селяни.
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ТРАВНИШКА ХРОНИКАа

•ч

(ОТКЪС)
По

Двама цигани 
тата около шията

град завиха въже- ла глава, като вар бяло лице и 
с пяна на уста.

Три пъти. се повтори мъчение 
.то и три пъти двамата мъже ти 
хо ставаха и внимателно пода
ваха шията си под въжето за но

коло, се смееха, носени от съз- 
даденто люлеене на тълпата, и 
без да подозират какъв ужас се 
разиграва съвсем близо до тях.

на жертвата 
си, но не я обесиха, а се отдръп 
наха малко и всеки 
тегли и стяга своя край 
жето. Човекът започна 
ка и

почна да 
на въ- подхвърляха шеги и викове, ко 

ито винаги се чуват от всякада. хър-
да обръща очи, да рита с 

крака ,да се извива в слабините 
и да клатушка като

хора от
разлюляна и притисната тълпа. 
По този начин се смесваха, сблъ 
екваха, кръстостваха съвсем ра 
злични гласове и крясъци, из
ненадани, сърдити, смаяни, от
вратени, разгневени, присмехул 
ни, засмени, смесени с ония об 
щи неартикулирани крясъци и 
викове, които издава' всяка гол 
яма тълпа ' от хора с притисна 
ти стомаси и гърди.

— Хо-о-оо-о, хо! — викаха в 
хор някакви разюздани момче 
та в желанието си да развълну 
р.ат масите.

— Да-вай! — отговаряха дру
ги и ге блъскаха в противополо 
жна посока.

— А бе, защо,се биеш! Да не 
си полудял?

— Луд, луд! Луд е! — креще
ше някой обезумял.

— Удари го! Заща го жалиш-’ 
Да не би майка ти да го е ро 
тила?
отдалече весело, като че си мас 
леше. че всичко е шега.

Чуваше се влачене на крака, 
тропане и плющене на дуари. 
И пак викове.

— На, на! Искаш още, а На! 
Искаш майсторски, а?

— Ей ти там, с кепето!
— Кой се блъска? Я ела тук, 

аз да те питам.
— Защо го галиш бе? Я го 

удари но кратуната.
— Стой, сто-ой!
През•това време само ония, 

които бяха най-напред или кои 
то гледаха от околните възви
шения, можеха да видят 
какво става пред бесилката. Два 
мата почти удушени мъже пад 
наха в безсъзнание, първо еди
ният, после другият. Сега леже 
ха на земята. Циганите дотича 
ха' почнаха да ги вдигат, да ти 
поливат с вода, да ги удрят с 
юмруци и да ги дращят с нок 
ти. И щом хората дойдоха на се 
бе си и се изправиха на крака, 
мъченията продължиха. Отново 
от двете страни зарукваха {Г 
стягаха въжетата, отново двама 
та мъже подскачаха и хъркаха, 
само че сега по-краткотрайно и 
с по-малка съпротивителна си 
ла. И пак най-близкостоящите 
зрители започнаха да се обръ
щат и да бягат, но гъстата тъл 
па не ги пускаше, а с псувни и 
удари ги връщаше назад пред 
зрелището, от което искаха да 
избягат.

Едип дребен софта, с тъпо ли 
це. припадна но не можа ца се 
строполи на земята, а както бе
ше притиснат и понесен от раз 
люляната тълпа, остана прав, 
макар и в безсъзнание с клюмна

по
кукла на

ИЗ АЛБУМА НА МЛАДИТЕ ХУДОЖНИЦИопънато въже.гра
Сред тълпата настъпи надпре 

вара и блъскане. Всички
. Нямаше кой да проучи вина рнаха към мястото на екзекуци 

та им и да ги съди. Хвърляха ята- На първите движения на 
г.и в разбунтовалата се травниш 
ка чаршия като в кратер на из 
ригвагц вулкан и тя им беше па 
лач без разпит и съд.

се вту
!
/измъчвания човек тълпата 

връщаше възторжено и радост 
но и с провиквания, смях 
кривене следваше

от-

и
неговите мъ 

чителни гърчове. Но когато за
душаващият се човек

Дефосе излезе, въпреки 
бите и предупрежденията на 
Давид, и гледаше как циганите 
измъчваха и погубваха двама 
души насред конския пазар. От 
едно възвишение зад гърба на 
тълпата, която бе изцяло заета 
със зрелището пред себе си, той 
можа незабелязан на наблюда
ва и да види добре и жертвите, 
и палачите, и зрителите.

На площада цареше метеж и 
безредие. Сеймените бяха 
ли двама осъдени, боси и голо 
глави, със сукнени потури и раз 
късани, разгърдени ризи.

Това бяха двама високи и мур 
гави мъже, които си приличаха 
като братя. Доколкото можеше 
да се разбере по останките от 
дрехите им, разкъсани из пътя 
и сг побоища, изглеждаше, че 
бяха хора от някоя паланка. Го 
вореше се, че ги били хванали 
в момент, когато в кухи басту
ни искали да пренесат някакви 
писма от еараевския владика в 
Сърбия.

Сеймените се мъчеха да нап
равят място, колкото бе необхо 
димо за бесилките. Циганите, 
палачи ,не можеха да отсучат 
въжетата. Разярената тълпа 
крещше и против двамата 
щастници, и против сеймените 
и циганите, люлееше се по вси 
чки посоки и заплашване 
стъпче и отнесе и жертвите, и 
палачите.

мол-
започна

да се извива в предсмъртни мъ 
ки и движенията му станаха и 
зловещи, ония, които бяха най 
близо до него, почнаха да се 
обръщат и да се отдръпват на
зад. Несъмнено тяхното жела
ние е било да видят нещо обик 
новено, без и самите да знаят то 
чно какво, не в това да яамер 
ят облекчение за себе си, но 
дълбоко недоволство. Те иска
ха и отдавна желаеха да се иаг

подхвърляше някойдове
ледат на поразения и наказан 
враг. Но гледката, която извед 
нъж се откри, беше болка и мъ 
чение и за самите тях. Затова 
сега, изненадани и изплашени, 
изведнъж започнаха да обръщат 
глави и да се оттеглят назад.
Но тълпата, която не можеше 
да види зрелищеот/, притиска 
ше и блъскаше ония, които бя 
ха в първите редици ,все по-на 
пред. — А те пък, ужасени, от 
близостта с неочакваните мъки, 
обръщаха гръб на бесилката и 
с отчаяни усилия се опитваха 
да се промъкнат и избягт и удр 
яха юмруци около себе си, ка
то че ли бягаха от пожар. Но 
хората, понеже не знаеха от ка 
кво бягат и не можеха да раз 

не~ берат паниката им, отвърщаха 
на ударите им с' юмруци и ги 
връщаха пак на мястото им. И 

Да така едновременно с бавното за
душване и смъртните гърчове 
на осъдените наоколо ставаше 
блъсканица, бой с юмруци, кав 
ги, разправии и истински сбива 
ния. Притиснатите хора не мо 
жеха да замахнат, дращеха, плю 
еха, псуваха и без изобщо да 
разбират омразата, която бяха 
приготвили за осъдените. Ония, 
които ужасени, искаха да избя
гат от бесилката, се блъскаха 
и биеха отчаяно, но мълчаливо, 
докато ония, които напираха от 
всички страни към мястото на 
екзекуцията и които бяха далеч 
по-многобройни, крещяха силно. 
Мнозина пък. които бяха съв-

Двамата вързани мъже с разго 
лени, дълги шии, стояха прави 
и неподвижни, от лицата и на 
двамата се четеше странно сму 
щение. Те не издаваха ни страх, 
ни смелост, ни възторг, ни рав
нодушие. Ако се съдеше по из 
раза на лицата им, това бяха 
угрижени хора, обзети от ми
сълта за някаква далечна гри
жа. и като че ли бъзо и съсре
доточено да мислят само за нея. 
А това, което вършеха и крещя 
ха около тях, като че ли изоб 
що не ги засягаше. Само треп
каха с очи и от време на вре
ме навеждаха леко глава, като 
че ли искаха по този начин да

Иван Сергеев: В ГОРАТА

КВАРТИРИ ЗА ПРОСВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ
На последното заседание на 

Общинската скупщина в Боси
леград е обсъден докладът за 
работата на скупщината и ней 
шгге органи..Изнесен бе доклад 
за изпълнението оа бюдже
та на общината през първите 
8 месеци тази година, взе се 
решение за увеличение запла
тите на служителите в органите

на управлението в Общинската 
скупщина.

Също така на това заседание 
се реши на просветните работ
ници да се дават безплатни ква 
ртири и Дърва за огрев и .бе 
прието допълнение на епне-ька 
на произведенията и услугите, 
чнито цени да подлежат на 
контрол.

сем далече и не бяха видели
нищо, нито от мъките, мито от 
сбиванията, които ставаха нао-се защитят от тълпата и глъч 

ката, която им пречеше да се 
отдадат изцяло на тежката си
грижа. По челото и на слепите _ _ , _
им очи бяха изскокнали разкло ■ У11031Шв(ШС 1Ш дСШСШО СЪС СЪврСМСНИШС СъбчШчя
пените им жили и имаше едри 1 
капки пот понеже, така върза 
ни, не можеха да се избършт, 
потта се стичаше по жилавите 
им и необръснати вратове на 
лъскави струи.

Най-после пигните успяха да 
вържт въжетата си и пристъ
пиха към първия от двамата 
осъдени. Той леко се отдръпна 
но много леко и веднага спря и 
позволи да вършат с него, как 
вото си искат. В същия миг и 
другият, без да иска,, леко се 
отдръпна, сякаш бе невидимо за 
вързан с първия.

В този момент Дефосе, който 
дотогава наблюдаваше спокойно 
всичко, изведнъж се обърна и 
зави по другата улица. Така 
той не видя най-тежкото и най 
страшното.

енвно на нещата и не чакат 
само родителите и преподава
телите да ги осведомяват засъ 
времеиите събития.Принос за правилното развитие 

на младата личност
Трябва родителите па тръг

нат от становището, че разви
тието на личността е същество 
ио предимство в социалистиче 
ското общество и средствата и 
всички форми на .работа тряб
ва да бъдат насочени към раз 
витие на личност със съвре
менни схащания. Нашето учи 
лище с програмата си за учи
лищна и извънучилищна дей
ност, с разните клубове и. сек 
цин, играе една от главните ро 
ли в развитието на 
мата личност. За

Когато говорим за малкото 
дете, за онова от 5—6 години, 
трябва на имаме предвид две 
неща. Ако детето е здраво, то 
е активно, а тази активност 
ясно се оглежда в любопитство 
то, което то проявява, за да 
упознае света който го заоби 
каля и в който детето се дви
жи като откривател. При него 
съществува природен штстикт, 
който го води към упознаваие 
то на нови неща. От постъпки 
те на възрастните зависи дали 
детето ще добие правилен по
глед за съвременните събития 
или ще бъде щмзпуснато да у- 
познава стихийно и само света 
около себе си.

Съвременното дете в предучи 
лищната възраст под влияние 
на съвременните събитая има 
значително по-богат и по съАъР 
жание много по-широк реч 
ник, отколкото децата от пре 
дишните поколения- Изследва, 
нилга ни дават интересни дан

ни; много деца от предучилищ
ната възраст притежават съще 
ствен речник из областта на те 
хииката. Думите: радар, теле
визор, 'транзистор, радио, са, 
тедит и до., са познати на поч 
ти всяко дете от 5—6 гонини. 
Същото се отнася и за думи 
из други области, на съвремен
ния живот, което значи, че на 
детето трябва на се дават обя
снения за всички съвременни 
събития. Обаче практиката е 
забележила и такива примери:

За правилното отношение на 
детето към заобикдлящия го 
свят, който се стремим и сами 
да развием детето, няма да по 
могиат никакви теории 
лозунги, а само личното стано 
вище на родителите при разни 
те обстотгелства. Ако родител
ят няма ясно и определено ста 
новище за нещата в нашето 
общество, за съвременните съ
бития в света, детето бързо ще 
усети, че нещо не е в (ред. И

когато тръгне на училище и ко 
гато се включи в пионерската 
организация, а по-късно посред 
ством книгите и учебниците, у- 
знае истината за всичко, което 
по-рано го е интересувало и на 
което родителите не са дали 
правилно Тълкуване, губят мно 
го в очите на своето дете. Та 
кава протнвсречност му нанася 
непоправима вреда. V цего се 
появява вътрешна борба. „На 
кого да вярвам?”, „Кой имапра 
во?” Дали родителите 
подавателите, къде е 
та? „А нима на родителите е 
необходимо да слагат такъв 
психически товар върху своите 
деца, който ги притиска и кой 
то ги прави лицемерни.

Обаче новото

съвремен- 
училището ср. 

казва, че е толкова по-съвре- 
менио, колкото повече през не 
го тече живот и младите чрез 
разнообразни деятелности, а 
не само чрез абстрактни фор
мули, се 
схващания, правила и длъжно
сти, със Съвременните събития 
у нас и в света.

или пре 
истина-

запознават с новите

тшто
Старите могат да помогнат 

много на подрастващото поко
ление със знанието си, опита н 
зрелостта, могат правилно да . 
ориент! 11оат и го

поколение не 
се възпитава само в семейство 
то. От ранно детство децата
стъпват в допир с обществото 
посредством другарчетата си в 
училището и лрутпте учреокдешт 
я. Днешните деца

въоръжават . 
със солидни знания из съвре
менния живот, в зависимост 
от активността на всяко дете.ме гледат па



СЪВЕТИ ЗА ДОМАКИНИТЕ СЪОБЩЕНИЕ
СЪОБЩАВАМЕ НА ВСИЧКИ НАШИ ЧИТАТЕЛИ И 

ПЪЛНОМОЩНИЦИ, НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 
ЛИЦА, ЧЕ ВЕСТНИК »БРАТСТВО« ПРИЕМА НОВИ ПО
РЪЧКИ И АБОНАМЕНТИ И СЛЕД 1 СЕПТЕМВРИ КА- 
КТО ЗА ДОСТАВКА НА ВЕСТНИКА ДО КРАЯ НА ГО- 
ДИНАТА, ТАКА И ЗА СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА,

ЦЕНАТА НА ЕДИН БРОЙ Е 10 ДИНАРА 
ГОДИШЕН АБОНАМЕНТ — 500 
ПОЛУГОДИШЕН — 250 
ТРИМЕСЕЧЕН — 125 ДИНАРА
АБОНИРАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ЧРЕЗ ПОЩЕНСКИ 

ЗАПИС ПРИ ВСЯКА ПОЩА В СТРАНАТА.
СУМИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ НА АДРЕС:

»БРАТСТВО« — НИШ
ЖИРО Р-Н 117-11-603 — 78
НАРОДНА БАНКА НИШ

ПОРЪЧКИТЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ И ЧРЕЗ 
ПИСМО, КАТО ПОПЪЛНИТЕ И НИ ИЗПРАТИТЕ СЛЕД
НИЯ ЗАПИС:

тиска с пръст да се образува 
дупка. С нагорещен нож се иар 
язват на четири листа и се пър 
жат в нагорещена мазнина. О- 
ще топли се поръсват с пудра 
захар, а в средата се слага че
реша или вишна от сладко.

Картофено олннн то месото омекне. Готовият ке 
бап заливаме със смес от 2—3 
яйца и слагаме в-ьв фурната 
да се запече.

Измиваме, обелваме и настт, 
.ргваме на ситно ренде 1 кг ка 
ртофи. Към тях прибавяме ня 
колко яйца, 1 бучка настьрга 
но сирене, сол, черен пипер, 
1—2 супени лъжици брашно. 
От сместа вземаме със супена 
лъжица и пущаме в кипящата 
мазнина. Бдините пържим ог 
двете страни. Поднасяме ги го 
рещи със салата или с кисело 
мляко.

Червенш соленки
Тара жежки

Продукти: половин чаена ча 
ша прясио мляко, 125 гр сирене, 
250 гр брашно, две яйца, 5 гр со 
да бикарбонат, 5 гр сладък чер 
вен пипер.

Приготовление: От изброени
те продукти се замества тесто, 
което се оставя да отлежи поло 
вии час. След това се разточва 
кора с дебелина един сантиме
тър. Нарязва се на продългова
ти пръчки. Пече се в умерено 
фурна.

Продукти: 250 гр захар, 150 гр. 
масло, две яйца, 300 гр брашно.

А сто как се приготовляват: 
Замесва се тесто, от което се 
правят топчета, които се потап
ят в белтък и се овалват в сит 
но нарязани бадеми или орехи. 
Пекат се ма слаба фурна.Масленкн

ПОРЪЧКАРазбиваме една чаена ча
ша пудра — захар с една чае
на чаша топена мас или масло 
прибавяме един по един два 
Жътъка, сипваме 4 Лъжици пр 
ясно мляко н около 4 чаени 
чаши брашно. Измесваме тес
тото добре и го разточваме на 
недебела кора, от която с ра
киена чашка изрязваме кръг
чета. Отгоре ги намазваме с 
глазура, приготвена от два бе 
лътька, две кафени чаши пуд 
ра захар и една кафяна чашка 
млени орехи. Печем в умерено 
гореща фурна.

Кайма от с.ЛИЦЕ
Смеляваме ма кайма 1/2 кг 

телешко н 1/4 кг свинско месо. 
Измесваме го много добре сцс 
сол и черен пипер. Прибавяме 
около половин чаша вода, до- 
като каймата стане гладка ма
са. Оставяме я да отлежи 3—4 
часа. От каймата правим топ
ки, които овалваме в брашно, 
разпстнламе ги на тънко, пот а 
пяме ги в разбити яйца (окв- 
ло 3 броя), след това отново 
ги поръсваме с брашпв и пър
жим в сгорещеиа мазнина, По 
Анасялю ги с гарнитура от пър 
ясени картофи, или някаква са 
лата.

_____ _______________ ПОЩА--------------------------------
ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ ИСКАМ ДА СЕ АБОНИРАМ НА

------------------БРОЙ-Я »БРАТСТВО« НА ЕДНА ГОДИНА,
ПОЛОВИН ГОДИНА, ТРИ МЕСЕЦА (ПОДЧЕРТАЙ ВРЕ
МЕТО НА АБОНИРАНЕ).

АБОНАМЕНТА ЩЕ ВНЕСА НА ВАША СМЕТКА

Розочки
Продукти: едно яйце и един 

жълтък за тестото, един белтък 
за намазване, една винска ча
ша бяло вино и брашно, колко- 
то поеме, за да стане твърдо те 
сто

до
МОЛЯ ВЕСТНИКЪТ ДА МИ СЕ ИЗПРАЩА НА 

СЛЕДНИЯ АДРЕС:
ИМЕ --------------------------------------- ----------
СЕЛО (ГРАД) -------------------------------------
ПОЩА-----------------------------------------------

Начин на приготвяне: Тестото 
се разточва на тънка кора и се 
реже с винена чаша. Кръгчета
та се мажат с белтък и се слеп 
ват по четири. В средата се при

Картофени кифличкн — Преди всичко въпрос е дали е всичко било под
готвено предварително, а и мисля че е депласирано в мо
мент когато напускаш този колектив да му напомняш за 
преченб прасе, което е получил преди две години на лота
рия. —

ХУ МОРЕСКА

ЕВРБСваряваме четвърт кг карто 
фи, обелваме гн и после ги 
настт ргваме на дребното рен
де. Прибавяме 2 супени лъжи
ци мас. 7 лъжици пудра захар 
половин чаена Лъжичка кане
ла или кората на един лимон, 
1 яйце и брашно, кол кого пое 
ме, в което сме .оазбъркали 
малко сода бикарбонат. Остав 
яме тестото да отлежи 10 ми
нути и го разточваме на дебе
лина от половин сантиметър. 
Режен на квадрачета. Във вся 
хо квадратче слагаме марма
лад и орехи, увиваме на киф- 
личка, нареждаме гн в подмаза 
на тава и ги намазваме с раз
бито яйце. Оттор ги поръсваме 
със ситна захар и печем до за 
червяване в умерено гореща 
пещ.

— Стево точно бе зинал да каже как понякога много 
говора за едно печено прасе, когато телефонът започна да 
звъни- Обаждаше се същият оня праволинеен глас на се-

термини за такова положение: 
единадесет” , „Нага/зил на мина”

Стево

Имаме ние повече 
Дошел му е като асо на
итн. Но термините не са важни- Важно е, че на 
Станич след толкова години се удава мирно да спи, защото

кретарката. а
— Ще му кажа и за оная лотария..-

утре вече преминава в друго учрежнение.
Куриерът Таса влезе да събере филджаните от кафе

то, а Стево се обърна към него с глас на човек който има 
особено силни парични да черпи.

— Тасо, направи за всички по едно кафе и ето ти 
тази. хилядарка за още по едно кафе за всички за утре и

— За коя лотария?
Стево стана, размърси малко косите с ръка за да из

глежда борчески настроен и отиде при шефа.
Гледаше шефа и отведнъж му се стоРи, малък без-

борбата, която той

с

начителен. Почти неравноправен за
толкова желаеше.

другиден. — Оная от преди две години. Знаеш оная 
— Исках да ви кажа — промърмори най-сетне той— 

че всичко което съм научил в това учреждение, научил 
съм от вас лично или чРез вас.... Винаги сте ми били при- 
мер на един самоотвержен и над всичко трудолюбив дру
гар.-..

другарка
Веца гледаше този мирен снизходителен човек, тази 

«дървена Мария« и се питаше дали е възможна такава ря 
зка промяна.

— Всичко ще му кажа от »А« до «Ш». Неудобно ми 
е, ще изпадна смешен иначе аз бих написал тезиси на паР 
че хартия случайно да не забравя нещо, да не пропусна не 
що от онова което имам да му кажа. А ако прпоусна нещо 
ще се изям жив.

— Да, тя е задържала бащиното си презиме... Но аа 
ви прекъснах. Какво имахте да ми кажете преди да си 
отидете?

Най-напред ще му кажа, че ми е напълно ясно защо 
не ми е написал „особено се изтъква”, ц на (Мишо е напи
сал. Мишо «особено се из<гьква« защото на шефа е поста
вил жици в килера за сушене на месо... Всичко се знае. То 
гава ще му кажа, че ние не сме неми и че имаме точна 
евиденция колко пъти тази година е бил на командировка.

Пред очите на Стево най-напред изхвърчаха някак 
ви точки, след това петна ромбоиди; някакви чудни крас
ки големи пари би взел ако чертаеше десени за тези тъка
ни... Но трябваше нещо да се каже!Шоп — кебап — Седнете другарю Стевич! — каза любезно шефът.

— Преди да отида искам да ви кажа някои работи, 
— каза Стево доста навъсено.

— С удоволотвие ще ви изслушам-.. Само да не за
бравя да ви питам: отивате ли в Онова

— Па сега... Ако вече искаш да говориш за тези ра
боти по-добре е да гобориш от сзое име... Защото...

— Искаш да кажеш че не е вярно...
— Не-.. Но ние тук и занапред оставаме....
Таса след като събРа колко ще струват кафета

та за всички членове на отдела за днес, утре и другиден 
дадв на Стево остатъка от 230 динара.

— Вземи остатъка. Утре вече не съм тука и искам 
да ме помниш добре.

За момент Стево се хвана за

Един килограм месо режем 
на парчета и пържим с 1/2 кг 
лук, нарязан на филийки. Ко
гато лукът се зачерви, слагаме 
една лъжица брашно и също 
изпържваме. След това прибав 
яме половин кг чушки, наряз
ани на колена, 2—3 лютиви 
чушки, червен пипер,, сол. Раз 
бъркваме, заливаме с гвреща 
вода и оставяме да ррп, дока-

учреждение, ва ко
ето им говорехте преди десетина дни?

— Да.
— Ами невъзможно!

— А какво има тук за очудване? Мислите 
неспособен?

— Не, напротив.... Само исках да ви кажа,
ви бъде Ръководител моята съпруга.

— К
ме е Дамянович?

ли, - че съм

че там щеглавата,
сна тока на мислите, но бързо се опомни, 
вечеря за Първи мая когато другаря шеф получи 
прасе. Предварително подготвена работа.

защото прекъ-

как? Как? А на мен казаха, че нейнотопечено прези

СИГУРНА ПРИМАМКА
Текст х рисунки

М. ПЕТРОВ


