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ЦЕНА 10 ДИНАРАЧШК , НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА ВРПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ

След Каирската конференция на необвързаните страни
/

ЕДИНСТВОТО В СТАНОВИЩАТА Е КРУПЕН 

РЕЗУЛТАТ НА КАИРСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ
тито

— Беседа на президента Тито е нашите журналисти —
дните отношения и революцио
нното работническо движение. И 
този път се показа колко огром 
на роля могат да имат новоосво 
бодените и необвързани страни 
за прогресивното развитие на 
тези държави и, разбира се, из 
общо в света чрез правилното 
разбиране ролята на необвърза
ните страни и разбирателството 
от страна на социалистическите 
и други прогресивни сили, нео
бвързаните страни могат да ста 
нат още по-голяма сила. На сле 
дващата конференция техният 
брой ще бъде много по-голям 
и вероятно много латиноамери
кански държави ще дойдат ка 
то активни участички".

зидентът Тито заявил:
„По-голяма част от формули

ровките и онова, което говори 
огромното болшинство делегати 
са насочени против отрицател
ните тенденции, които се явяват 
и в социалистическия свят, без 
оглед на това, че някои чужде
странни фактори желаеха да 
бъде обратно. Западните комен 
татори посочиха това. Наистина 
те от моята реч повече ползват 
онова, което е казано против 
някои лъжереволюционни тен
денции, отколкото против реак
ционните прояви на Запад. Мис 
ля, че Конференцията ще бъде 
подкрепа към по-нататъшния 
правилен развой на междунаро

„Белградската конференция 
даде, така да се каже, първите 
елементи и определи посоката на 
борбата против колониализма, 
за разоръжаването, съвместно- 

съществуване и т. н. Обаче

ференция коментарите в между 
народната преса, и в източна
та и в западната, бяха по-инак 
ви, отколкото през 1961 година.

Днес вече в света сериозно се 
гледа на необвързаните страни, 
които действуваха и които и по 
нататък ще действуват като мо 
рално-политически фактор. Ра 
збира се, че това ще влияе вър 
?;у ония, които са най-отговор 
ни за мира и повече да мислят 
и да предприемат крачки по по 
сока подобояването на междуна 
родното положение. в

Деколонизацията безсъмнено 
е най-важния проблем за афри 
кансикте народи. Мисля, че та 
зи конференция силно ще моби 
лизира народите от Африка по- 
енергично да водят борба про
тив колониализма, за деколони 
зация, а това ще бъде и длъж
ност на всички страни, които 
участвуваха на Каирската кон
ференция. Вие ще видите ,че 
в декларацията конкретно 
пристъпя към въпроса за деко
лонизацията, че в нея се гово- 

касае за Ангола

Накрая на конференцията в 
Кайро, президентът на Републи 
ката Йосип Броз Тито прие в хо 
тел
журналисти, които следеха ра
ботата на Втората конференция

„Шепердс” югославските

ГЙ;'
•

НИШ ТЪРЖЕСТВЕНО ОТПРАЗНУВА ДВАДЕСЕТ- 
ГОДИШНППАТА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО СИ

ни награди на ученици и сту
денти, участници в конкурса.

Вчера приключиха тържестве 
ните празненства в Ниш по слу 
чай двадесет години от освобо 
ждението на града. Тържества
та започнаха на 8 октомври с 
тържествено откриване на нови

се

На 13 октомври, градът полу 
чи тържествен изглед. Улици
те бяха украсени със знамена и 
лозунги. На площад „Освобож 
дение” множество балони се из- 

към синото небе. Същия

ри, когато се 
и още някои колониални стра
ни, за уптребяването на 
ки • средства.”

По време на беседата журна 
въпроса

всич-
те помещения на градската ап- 

„Челе кула”. На следва-тека
щия ден — 9 октомври се прове

дигаха
ден бе открита стопанска изло 
жба, за развитието на Ниш от 
освобождението до днес и нова 
сграда на Техническия факул
тет”. Проведе се футболна сре 
ща между отборите „Вардар” 
(Скопие) и „Железничар” (Ниш) . 
В 18 часа се проведе улично ат 

надбягване „Освобо
ждението на Ниш”, в което учас 
твуваха най-добри югославски 

атлетици от София.

листите поставиха и 
дали президентът Тито счита, де състезание по лека атлетика 
че приетата Декларация доста- между отборите на основните у-

чилища, на 10 октомври се съ
стоя турнир по тенис, в който 
участвуваха „Червена звезда” 
(Белград) „Партизан” (Белград), 
„Юг” (Скопие), „Дубочица” (Ле 
сковац- и „Раднички”
На 11 октомври, освен 
физкултурна програма в залата 
на Дома на ЮНА бе устроен 

ансамбъла за 
а край

тъчио ясно поставя в преден 
план онова, което е най-основ- 
но — въпроса за мира и съвмес 
тното съществуване, на който 
той отговорил:

(Ниш).
богата

летическо...По мое мнение това е доста
тъчно ясно подчертано. Наисти 
на в Декларацията има малко и 
подробности, за които аз мисля 
че не е небкодимо да се нами 
рат в един такъв документ, но 
това не пречи. Прието е в рам
ките на общите принципи, кои
то приехме на Белградската ко 
нсЬеренция. а потвърдихме тук 
в Кайро, че съществуващите пр 
облеми трябва да се решават 
най-добре чрез Обединените на 
ции. Това не може да се постиг 
не през една нощ, а е нужен 
по-дълъг процес”.

Отговаряйки на въпроса дали 
счита, че тази Конференция, с 
приетата от нея политика, ще 
има отражение и върху пробле 
мите в областта на отношения
та в социалистическия свят, пре

атлетици и
спектакъл на 
песни и танци „Оро”, 
река Нишава се проведе митинг 
на поезията. Участвуваха члено 
вете на дружеството „Нестор 
Жучни”. Гражданството има въ 
зможност да наблюдава и импро 

битка за освобожде

14 октомври — денят на осво
бождението на Ниш също така 
бе изпълнен с богата програма. 
Бе открито международното съ 
ревнование по тенис 
и бе пуснат в движение пътят 
Ниш — Електронната индуст
рия. В 11 часа на площад Осво 
бождение бяха посрещнати по
бедителите в колоездачното

в което участвуваха и 
НР България, а 

след обед на градския стадион 
се срещнаха отборите на „Чер
вена звезда” (Белград) и „Рад 
нички” (Ниш).

на маса
ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО

визираната 
ние на Ниш.конференцията в 1'яРгзз 

ше само по-числена, но изостри 
почти всички въпроси. Изглеж
да, че всички страни — участни 
чки в коифергнцията — са го 
тови да се заемат за осъществя 
ване целите, на които бе пос
ветена конференцията в Кайро. 
Вие видяхте недостатъчната ко 
хезия, недостатъчното колектив 
но или поотделно реагиране на 
известни събития, макар че то
ва правехме често пъти инди
видуално. Сега трябва такива а 
кции да предприемаме колекти- 

Например за Кипър, Виет 
други проблеми необвър

заните страни дадоха малко из 
явления и под.крепа. Изглежда, 
че тази конференция задължи 
участвуващите, макар че 
никъде не е фиксирано, по-ак 
тивно да се заемат за осъщест
вяването на онова, по което тук 
се взеха заключения./

На въпроса какво може да бъ 
де влиянието на Каирската кон 
ференция върху развоя на ме
ждународното положение, той 
казал:

„Не може да се търси конфе 
ренцията в Кайро веднага да да 
де някакъв ефект, защото тя 
постепенно ще действува. И ре 
тенията на Белградската кон
ференция постепенно доведоха 
до крупни резултати.

Белградската конференция се 
състоя по време, когато между
народното положение беше твъI 
рде напрегнато. Втората конфе
ренция се състоя в значително 
по-добро положение, което, по 
мое мнение дойде като резул
тат на Белградската конферен 
ция. Мисля, че може с право 
да се каже, че Белградската ко 
нфереиция допринесе много, за 
да се дойде до облекчение и 
смирение в света. По време 
на подготовките Втората кон

на необвързаните страни в Кай 
ро. Пред тях той изложи свое
то, мнение за значението на кон 
ференцията. Тук поместваме из 
вадки от беседата.

На 12 октомври в Ниш се сре 
щнаха отборите по тенис на ма 
са на София и Ниш, а в 17 ча- 

Клуба на отборниците бя- 
октомврийските

със
тезание, 
колоездачи от

са в
ха разделени 
награди из областта на музика
та, фотографията, живописта и 
литературата. По същото време 
ва залата на ВПШ бяха разделе

„Искал бих най-напред накъ
со да ви изложа своите впечат
ления от конференцията — ка
зал президентът Тито. — Мис
ля, че в Кайро направихте го
лямо дело, което ще има огром
но положително влияние вър
ху по-нататъшното развитие на 
събитията в международните от-

доволен 
С ог

Б. Ник.

Спри, минава влак!Много съмношения.
от хода и разискванията, 
лед на големия брой участвува 
щи, известни разлики са неиз
бежни. Затова трябва да кажа. 
че единството в становищата по 
чти по всички най-важни въп-

АШ?вно. 
нам и

На около 1.000 души населе
ние от тази страна на линията 
е необходим 
Освен това и кравефермата на 
земеделска кооперация „Ниша
ва” е откъсната. А на прехода 

нито друго 
За надлез и дула

Сега вече в Общинската скуп 
щииа сериозно обмислят този 
въпрос. Търсят се решения. Но 
какви?

Общинската скупщина в Ди
митровград е готова да търси из 
ход от това положение с постро 
яваието на надлез за пешеход
ци в града, докато не се намери 
друго решение.

С това въпросът за минавапе 
то на железопътната линия не 
се разрешава.

Между Димитровград и грани 
цата до скоро съществуваха 
два прехода. Преди известно 
време те са затворени, а е от
крит един.преход на ново мяс
то. Компетентните по сигурност 
та в движението изтъкват, че 
не се деържало сметка за пъл 
ната сигурност. Освен предупре 
дителния знак, други няма. От 
дясната страна не повече от/50 
метра се намират гъсто разкло
нени дървета, които пречат па 
движението. Тези и други недо 
статъци е констатирала една 
„непълна комисия" при Общио 
стта на югославските железни
ци в Белград .

Всеки час в една или друга 
посока през Димитровград ми
нава влак. Всеки час па двата 
прехода в града рампите са 
спуснати. Затова всеки час по 
10—15 минути се прекъсва дви 
жениегто по главната улица. С 
изключение на пешеходците, 
всичко друго спира. С оглед на 
това, че от ден на ден съобще
нията стават все По-живи в Ди 
митровград започват вече да 
мерят времето па застоя пора
ди съобщенията по ж. п. — ли 
пията. Щетите от този застой в е 
че се чувствуват. По-рано не се 
чувствуваха поради по-слабото 
движение — минаваха по-мал
ко влакове и по-малко кола. 
Особено много движението пре
чи по време на пазарни дни, за 
щото димитровградският пазар 
е в „Сторешна чешма", а гра
дът остава от другата страна...

Спри/ Не минавай! — това е 
предупреждението по ж. п. — 
линията, което прекъсва деиже 
нието па хора, кола, товарния 
транспорт. С ръста па димитров 
градската промишленост този 
проблем все повече се изостря.

това

сигурен преход.роси представлява огромен резу 
лтат на Конференцията. Вие и 
сами сте могли да видите, кога 
то се касаеше за най-съществе 
ните въпроси, че. почти нямаше 
противоположности в станови
щата. Може би в началото е из 
глеждало. че ще има разлика 
в становищата по отделни проб
леми. Обаче накрая когато се 
касаеше за най-важните въпро 
си на нашето време, бяхме един

няма нито рампа, 
осигурение. 
не става.

Последните затруднения око 
ло преминаването по време на 
граничното свиждане край Гра 
дини показаха колко опасно е 
движението в такива обстоятел-ни.

Аз имах личен контакт с вси 
чки ръководители на държави
те. Разговарях с голям брой дъ 
ржавници и трябва да кажа, че 
съм твърде доволен ,от това, че 
всички схващат нуждата от все 
по-голямо единство и все по-го 
ляма дейност на необвързани
те страни във връзка с различ 
ни международни събития.

Отговаряйки на въпроса, как
во влияние ще имат решения
та на Каирската конференция 
върху развоя на неразвитите 
страни, преди всичко в Азия и 
в Африка, президентът Тито за 
яви:

ства.
Освен това в Общинската ску 

пщипа в Димитровград постоян 
но пристигат заявления и оплак 
вапия на жители от село Баче- 
во, чиито имоти са откъснати 
със закриването па предишни
те преходи на ж. п. — линията. 
Сведения от кадастъра сочат, 
че за нов по-подходящ преход 
са заинтересовани много дома
кинства от Бачево и Градини и 
железницата е длъжна да из- 
лезне па среща на населението, 
загцото тази линия е главна.

I

М. Бамич
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В СССР ЛАНСИРАН КОСМИЧЕСКИ 

КОРАБ С ТРИ ЧОВЕКА
Претседателят на Боеилеградската 

община за проблемите на комуната
е па 38-годишна възраст и е ро 
ден във Воронеж. И докато ко
мендантът на кораба е член на 
КПСС, а най-младия член на 
екипажа комсомолец, Феоктис- 
тов е безпартиен. Но за разлика 
от тях, единствено той е участ-

световна

В понеделник, т. е. на 12 ок
томври в Съветския съюз е из 
стреляй в земната орбита нов 
космически кораб, който носи 
името „Възход”. В кораба се на 
мират трима космонавти и то: 
комендант па кораба е пилотът 
— космонавт полковник Влади
мир Михаилович-Комаров, а чле 
нове на екипажа са: научният 

—, космонавт, канди- 
технически науки Кон-

— 'Из беседата с председателя Стойне Ива'нов —
на селата са необходими добри 
съобщителни връзка. Затова ве 
че се строят или поправят мио

към

ГоФшата сн огнвп. В тези последни месеци в комуните се 
превлт прегледи на плановете и реализиранията, за да се пос- 

което е планирано и обещано да се завър- 
1964 година. Защото немалко избиратели но събрания са 

слушали обещанията, или предлагали да сс поправи, или изгра
ди някои важен за комуната или за селището обект.

пътищаго междуселскн 
Дукат, Голеш, Карамаиица, Ре 

И не само в областта па снаб
дяването. Става въпрос и за ко 
муналните работи в цялата 
рмтория. Мисля, че това е раз 
ибраемо, за добро снабдяване 
ма някой необходим 
За да не се повтори такова по

вече сме се съветвали с ръ 
ководителите па стопанските ор 

и сме уговорили да

тнгпе още от онова.
ши твувал във Втората 

война, в която бил рацен, За- 
въашил е известното московс
ко виеше техническо училище 
„Бауман” и се занимава с науч 
но-изследователска работа в раз 
лични научни учреждения. 

Най-младият член на екипа- 
Егоров е роден пцез 1937 го 

Москва и е син на Бо-

тс-
За комуналните проблеми ,ко 

гато му поставихме въпрос 
коя област има иай-миого въп
роси за разрешаваме, председа 
телят каза, че тъкмо в този об-

В боеилеградската общинска 
скупщина това преглеждане на

сътрудник,
в дат по

стаитим Петрович Феоктистов и 
лекарят, поручик в медицинс
ката служба Борис Егоров.

Според съобщенията на 
тския печат, Комаров е роден 

1927 година в Москва, по

артикул.извършеното и неизвърщеното 
е вече приключено и сега се на 
стоява да бъде реализирано 

Проблемите обаче не
що

съве жа
дина в
рис Егоров , известен съветски 
невролог и директор на Инсти 
тута по неврология на Акаде-

всичко.
ганизации 
обезпечат до ноември иеобходи 
мито запаси от хранителни про- 

зимата. Разбира

кат-значителни материални сре 
дства, за да бъдат разрешени, а 
комуната все още се числи ме 
жду слаборазвитите и по-бедни- 

Тъкмо затова беседата с пред 
седателя на Общинската скуп
щина Стойне Иванов започнах
ме с въпроса:

— В какво материално поло
жение е Общинската скупщи
на? Миналата и по-мпналата го 

бюджетната година прик- 
със значителни преразхо

през
професия е военен пилот и ин
женер, а сега космонавт. Завъпдукти за през 

се, тук нямам предвид само гра 
селата .защото нхждите ::да, а и

па всички трябва да решаваме 
еднакво и па време, 
съобщенията. Поради иенавре- 

сиабдяпаие със запаси от 
е случай паменмо

храни в миналото 
недоимък или на пълна липса 
става непремостима бариера за 
сей. Горна Ръжана — както ви 

към иай-бедните 
магазините по

дина
лючи
ди в бюджета и затова ни ин- 

тъкмо това състояние ждате .главно 
села. Искаме и втересува 

сега?
В отворен разгозор председа 

Иванов ни каза много не 
състояние на скуп- 

1964 година об- 
бюджет е планиран

1 : |стоките да пристигаттези села 
с камиони, което е по-евтино. 

Поставихме и следния въпрос 
Иванов.

телят
т а за това 
шината. Ппез на председателя

и изоб-шинския 
на 180.000,000 динара с поедна 

средствата да бъдат 
за нуждите през

— Колко незаетостта
излишека на работна ръка ешо „

проблем за общината.
-— Проблем е, обаче не в та

кава остра форма, както в дру 
гите общини. Специфичността

значение
изразходвани 
годината. Все още обаче общи 
ната тежат непогасени дългове 
оше от 1953 година насам, без 
каквато и да било възможност 
да бъдат ликвидирани навед
нъж, макар че през двете пос- 

години нови дългове не

Стойне Иванов

паст има най-много въпроси за 
разрешаване. С оглед на мате
риалните възможности на общи 
ната успехите в това отношение 
са забележителни. Успяхме ,ка 
за председателят, да разрешим 
въпроса с водоснабдяването на 
града, с участието 
на населението, електрифицира 
хме частично селата: Горна Ли 
сина. Долна Ръжана, Радичев- 
ци. Планираме да продължим с 
електрифицирането и на други 
села — Плоча, Милевци, Груин- 
ци и др., а също така и да по
строим далекопровод до Долно 
Тлъмино.

Жилищният проблем не е тол 
кова остър, обаче 
да го разрешим час по-скоро. 
Двете вече построени сгради и 
новите 18 комфортни апартмен 
та, които ще бъдат завършени 
ще решат въпросите за настаня 
ването на хората. Следв&щата 
година нашият стремеж е да о- 
безпечим жилища за просветни 
те работници в централните ос 
новни училища.

на стопанските условия и ха
рактерът на допълнителната 
професия на значителна част 
от мъжкото население смекча
ват проблема за незаетостта. 
Мъжете, предимно земеделски 
стопани, са солидни зидари и 
строителни работници си на 

достатъчно работа в ця-

ледни
са правени.

Нашите изчисления 
председателят — показват, че та 
зи година ще ни сл необходими 
плюс
към 40.000,000 динара. Причина 
та е, че личните доходи значи 
телно са увеличени в нестоп.дн- 
ските дейности — в просветата, 
здравната служба и другаде, а 
също така в течение на година 
та към общината бяха присъе
динени някои служби, а това на 
ложи нови разходи, които не бя 
ха планирани. Надеждата мй е 
тези- 40 милиона динара да ни 
обезпечи Републиката от фон
да за-слаборазвитите територии.

Нашият въпрос приключи с 
проявено интересозание дали в 
общинските Фондове няма сред 

за изравняване на бюджет 
ните разходи.

— Тази година -- каза ггредсе 
дателят — това не можем да на 
правим, защото всичките фондо 
ве и средства са вече ангажира 
ни. Със средствата на жилищ
ния фонд строим нови жилища, 
а със средствата на комуналния

каза и помощта
мипат
лата страна, в едно определено 
време от годината. По такъв на 

излишекът от работна ръка 
се пласира за определено време 

•извън комуната и става произ
водителен, като 
необходимите средства за препи 
гаване. По-трудно разрешим е 
въпросът за заемането на женс 
ката работна ръка. Ние нямаме 
големи поедприятия и затова се 
насочваме към търсенето на 
други възможности. По наш по 
чин неотдавна 
еедин курс за производство на 
платени обувки, по подобие на 
опинци.

подевиденитс • средсвта

чин
Юрий Гагарин- първият „граж данин” па всемира

си обезпечава мията на медицинските науки в 
СССР. Младият Егоров, като за 
вършил медицина в Москва, се 
отдал на въздухоплевна и кос
мическа медицина, в която об
ласт досега публикувал някол
ко научни трудове. Жена му 
Елеонора Валентиновна също 
така е лекар. Макар че е толко 
ва млад Егоров вече има и дву 
годишен син.

шил е военно-техническата 
демия „Жуковски”, същата она 
зи, в която сега следват първи 
те шест съветски космонавти. 
Той се занимава 
проблеми и научна дейност. За 
досегашните си постижения е 
удостоен с високи съветски вое
нен орден „Червена звезда”. Ка 
кто двамата му спътници, та
ка и Комаров е оженен 
пругата му Валентина Егоров- 
на. завършила историко-филоло 
гически факултет, е заета 
библиотекарка. Комарови 
две деца: тринадесетгодншен 
син Евгений и шестогодпшна дъ 
щеря Ирина.

Що се отнася-до Феоктистов, 
той е най-старият член на еки 
пажа, и същевременно най-ста
рият съветски космонавт. Сега

... .............................................................................................................................................................................. .

ака

настояваме
с технически

бе организиран

и съ-
Четиридесет девойки завърши 

ха този курс и сега 
на работа във вранянска „Ко- 
щана”. Част от излишна 
ка работна ръка в частните сто 
панства постъпва на работа 
земеделските кооперации и 
горското (.стопанство в Босиле
град. — завърши председателят.

Вене Велинов

ства Космическият кораб „Възход” 
се приземи на 13 октомври в 
10,47 часа. След 24 час.а, Кома- 
ров, Феоктистов и Егоров изми
наха 650.000 к.ч. път.

Това е първото успешно при
земяване на космически кораб' 
без да се скача с парашут.

постъпват като
иматСнабдяването с продукти пред женсседателят изтъкна като специал 

но остър проблем. През зимата 
градът и селата обикновено гчб 
ят връзката си с вътрешността 
на Страната и пазарите. Пътища 
та се

в
в

покриват от сняг, койтомост и водогщовод.

Върху Проекта за повия устав на 

Съюза на югославските комунисти
СЮК и централните комитети по републиките са длъ
жни да подновят състава и на своите изпълнителни ко 
миети. В проекта е внесено и задължението на ръково
дствата да осведомят организациите за своите стано
вища, както и правото на организациите да повдигат 
и да изтъкват проблеми, конто трябва да се разглеждат 
от висшите ръководни Форуми.

Всички тези промени в Устава са инспирирани 
от стремежа Съюзът на комунистите Да се 
за по-пълно осъществяване на своята 
и ата на общественото самоуправление По-нататъшното 
развитие на вътрешния демократизъм в Съюза на ко
мунистите няма самоцелен характер, защото демократи
зацията трябва да изрази степента на обществените 
котения, а не да задоволява формални изисквания 
Демократизмът в Съюза на комунистите 
отъждествява с демократизма в органите на самоупра
влението, защото Съюзът на комунистите обединява 
е,дейни съмишленици, като ги обвързва да.действуват 
единно при провеждането на идейната платформа и 
приетата програма, а органите на общественото самоуп
равление могат да бъдат съставени от хора, които при
надлежат към различни идейни течения.

Ако не е съгласен с някакво конкретно реше
ние. членът на самоуправителния орган може в своя 
колектив да се противопостави на решенията, които 
са приети по волята на мнозинството

Съюзът на комунистите, макар 
йно-политическа

напред в процеса но демократизацията подготви 
мисия в систе-I(Продължение от миналия брой)

Една от главните пнтенции на новия Устав е по
нататъшното развитие на вътрешния демократизъм в 
Съюза ,на комунистите. С редица нови разпоредби - в 
Устава членът на СК се поставя в активно положение, 
като му ее дава възможност за свободна, творческа 
инициатива, за активна роля в създаването и осъще
ствяването па политиката на СК. Всеки член на .Съюза 
има право в процеса на създаването на политиката на 
Съюза, в изграждането на становищата и решенията в 
неговата организация свободно да изказва мнение, да 
прави забележки, да дава предложения и да критику
ва. Всеки член на СК има право да разисква по реше
нията и становищата на организацията, за които счита, 
че са отживели. С разпоредбите на новия Устав се уре 
жда правото на всеки член свободно да критикува ра
ботата и постъпките на всеки друг член, функционер 
или ръководството на Съюза, да изказва мнението си 
за всеки предложен кандидат за ръководство и ор-' 
гани на Съюза, да поставя въпроси и дава предложе
ния на всички ръководства и органи на Съюза на ко
мунистите. В новия Устав Още по е подчертано право
то на всеки член да участвува лично в обсъждането 
на неговата работа или постъпки и в приемането на 
решения, които се отнасят до него.

По отношение дисциплинарните мерки — нови
ят Устав още повече изтъква тяхното възпитателно 
значение, а също така и задължението на първичните 
организации да помагат на членовете при отстраняване 

техните грешки и слабости, — се въвежда нова 
— сменяване от функция в Съ-

спознагазне на проблемите в средата, където 
да могат със своите лични качества да 
прогресивно влияние и да се борят за осъществяване
то па реалните обществени идеали. В механизма 
социалистическата демокрация членовете на СК 
да осъществят идейно-политическата си функция чрез 
лични способности и чрез борба за най-прогресивните 
стремления на обществената еволюция, изразяващи 
съществените интереси на трудещия се и еъответству- 
ваши на етиката и целите на социализма. В условията 
на югославската система, където не съществува поли
тически монопол ,но трудещите се решават и управля
ват сами, инициативата, самостоятелността,

работят, за
упражняват

от-
на

могат не може да се

отговорно
стта и личните цености на комуниста са основните еле
менти за осъществяване направляващата роля на СК 
в развитието на социалистическите, демократични отно 
шения във всички области на националния

Съобразно със самоуправителната структура на 
обществото в новия Устав се предвижда и известно 
съгласуване на организационната структура на Съюза 
на комунистите. Съюзът се организира предимно на ба
зата на трудово — производствения, принцип, т.е. вся- 
къде. където съществува трудова организация.

Новата демократическа практика се илюстрира 
и от формулировката за отчисляване из Съюза на ко
мунистите. Както допълва принципа на доброволността 
тази формулировка дава възможност 
нове да напускат редовете на СК, без 
неприятности. Проектът на новия Устав 
принципа за систематическо подновяване на 
ствата в Съюза:

в този орган, 
да е главната иде 

сила на системата, също така не мо
же да се отъждестви със самата система. Той е неде- 
лима част от системата на самоуправлението, обаче не 
почива върху основите, върху които се основава систе
мата на самоуправлението, но се развива съгласно яс
но дефинираната цел. Като организация, която обеди
нява идейно и политически най-съзнателната част на 
обществото, обединена от обща идеологическа платфор
ма. Съюзът на комунистите не изразява всички стре
межи. но само най-прогресивните и се стреми към осъ
ществяването на най-пълноценната и най-прогресив- 
ната система на демокрацията и хуманизма. Само с те
зи качества Съюзът на комунистите може да представ- ' 
лява основна движеща сила и да упражнява направ
ляващата си роля в развитието на югославската со
циалистическа демокрация и самоуправлението.

живот.

на отделни чле- 
последствия и

то на
дисциплинарна мерка 
юва на комунистите.

Тези” разпоредби за укрепване активната роля и 
самостоятелност на членовете на СК искат от члено— 

по-висока степен на политическа зрялост, основно

предвижда и 
ръковод-

при избирането на централен коми
тет на СЮК и на централни комитети по републики
те ще се подменят задължително най-малко една 
върта част от членовете. Централният чет- 

комитет навете Край



ВРАТСТВО
Втдгг По повод двадесетгодишнината от освобождението

ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ 

ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
1, Около Проектоустава на СКЖ 

във всички първични организа 
ции в Димитровградско се 
ят оживени разисквания: тър
сят се пояснения, дават предло
жения, разисква се, с една ду
ма той трябва да съчетава идей 
но-политическото единство 
Съюза на комунистите и да га
рантира най-демократични въ
трешно партийни отношения.

Съсредоточеността 
вете на СЮК в предконгресната 
дейност, между другото,..и вър
ху тази партийна материя 
тествено е изразена нужда от по 
-нататъшно приспособяване на 
отношенията в Съюза на кому
нистите към общото обществено 
-политическо и стопанско разви 
тие в нашата страна.

С тази дейност са обхванати 
и повечето организации на Съю 
за на комунистите по предппия 
тията и териториалните органи 
зации в града и в общината.

Но в някои първични органи 
зации като че ли не е всичко 
в ред.

Партийният актив

купната дейност на Съюза на 
комунистите на територията на 
Общинския комитет в Димитров 
град в Социалиситическия съ
юз, в синдиката, в Съюза на 
младежта и останалите общест
вено-политически 
малко .се третират конкретни въ 
проси от жизнено значение не 
само за гражданите от селото и 
града, но и за стопанските ор
ганизации и хората в тях. Като 
че ли всичко се свежда на теоре 
тически обобщения, а при това 
ее губи от предвид онова, което 
трябва да съчинява ядрото на 
предконгресната и предизборна 
дейност. — насочване към раз
решаване на комунални въпро
си, борба срещу отрицателните 
явления, жизненото равнище, 
борба срещу бюрократични поя 
ви, разискване и разрешаване 
на професионалното издигане на 
работническата младеж, учеб
ното дело, културно-просветна 
дейност, построяване на мосто
ве, пътища и прочее.

Общинската скупщина е го
това да даде средства за въвеж 
дане на неоново осветление и в 
някои нови улигм и пр. Но, ня 
ма кой да раздвижи членовете 
на Социалистическия съюз и 
младежта към доброволна рабо 
та за изкопните работи.

Покрай това днес гражданите 
„доброволно” разнасят докара
ния камък от преди една годи
на, който трябваше да служи 
за настилка на улиците в гра
да. Валякът на пътя към Сми

НА НИШвод-

глнха в града. Около 13 часа I 
батальон на 10 бригада преми
на през Широка Падина и влез 
на в Ниш от югоизточната част 
при тухларницата още по вре
ме на артилерийските действия 
между . българските и немски 
части. 2 батальон на 10 брига
да се спусна към черквата св. 
Никола и през Обреновичева у- 
лица достигна до моста на река 
Нишава. По тоя начин 10 брига 
да на 22 сръбска дивизия влез-

Сраженията за освобождение 
то на град Ниш спадат към най- 
известнните военни действия за 
освобождението Сърбия и Маке 
дония. Те започнаха в момента, 
когато след капитулацията 
Румъния и България и навлиза 
нето на Червената армия на те 
риторията на нашата страна бя 
ха предприети съвместни дейст 
вия на нашата и Червената ар 
мия за окончателното освобож 
допие на стрната.

Сраженията на целия фронт 
започнаха на 8 октомври в 7,30 

След два дни бе ос-часа.
вободено Власотинци. В тези боорганизациина

частите наеве взеха участие 
22 сръбска дивизия и части на 
12 бългрека дивизия.'На 8 ок
томври започнаха нападенията 

Лескова^ В четиридневна 
бооба частите на 22, 47 и 24 дн-

към

на

на члено- на
приближавахавизия се 

Ниш и започнаха обкръжение
то на германските части. До 8

ес-

у

при Общи 
и две 
. във

нския комитет подготвил - 
сказки които да се изнесат 
всички организации на територи 
ята на общината. В някои акти
ви сказките са отсрочвани^ по
ради недостатъчен брой на 
съствуващи. На събрание, на ко 
ето е трябвало да се разработва 
тема „Вътрешнопартийна 
крация и единодействие в Съю
за на комунистите” активът в 
..Механик” и „Свобода” от общо 
67 члена колкото наброява той 
дошли само 15. Останалите „по 
частни причини отсъствували”. 
От 44 члена в „Циле” на събра 
нието дошли 10 — 
отсрочено. На насрочената 
ка в трета териториална 
зация в Димитровград дошли са 
мо 31 член

при

демо-

ловци не работи с пълен капа-
ка-цитет поради недостиг . на 

мък. Местната организация на 
Соци алйстическия 
ктрифнцирането на селата в За 
бърдие е набавила 30 стълба.

Тези доводи навежда/

НАРОДООСВОБОДИТЕЛНИТЕ ВОЙСКИ ВЛИЗАТ ПОБЕДОНОСНО В НИШ
съюз за еле-

било 
сказ 

органи

и то С изтеглянето на българския 
окупационнен корпус и създава 
нето на правителството на ОФ 
в България германският фронт 
при Лесковец и Ниш отслабна. 
Германските армии от 350.000 
войника в Македония и Гърция 
се намираха пред откъсване. За 
това последва заповедта на мар 
шал Тито за пр.екъсване на Мо 
равско-вардарския път в доли
ната на Южна Морава. В райо 
на на Ниш вместо българския 
окупационен корпус дойде 7 СС 
дивизия „Принц Ойген”, обра

на първа в града. Останалите 
части на 22 дивизия и 8 бригада 
на 47 сръбска дивизия след 
кървави улични сражения след 
действие на няколко съветски 
танка и 45 дивизия от север в 
съдействи е с 6 българска ди
визия от изток в 14 часа осво- 
боидха град Ниш. 4 и 6 бълграс 
ки дивизии влезнаха в града 
около 16 часа.

В тези боеве за освобождение 
то на гр. Ниш неприятелят да
де огромни загуби. Бяха убити 
около 400 неприятелски войни
ка. 700 войника бяха пленени. 
Освен това бяха пленени около 
800 моторни коли, 17 танка, 7 
моторни топа, 100 луксузни ав- 
томоболи, 700 пушки, 80 картеч 
ници, 50 автоматични пушки, 5 
бомбохвъргачки, радиоапарати, 
радиостанции, коне, военни ап
теки и др. боеприпаси.

С освобождението на Ниш бе 
напълно пресечен пътят на гер 
манските армии в Македония и 
Гърция, ускорено бе освобожде
нието на Белград и останалите 
коаища на Сърбия.

Боевете проведени от 8 до 14 
октомври от Власотинци, Бела 
Паланка, Княжевац и Заечар и 
унищожението на 7 СС дивизия 
при Ниш показаха боевата го 
товност на нашите части да во 
юват на дълъг фронт с много по 
добрЪ въоръжен неприятел.

Богдан Нгшолов

откомври българските части от 
2 българска дивизия при Ра
вна ДVбрава, 6 българска диви 
зия пред Бела Паланка, а 9 бъл 
гарска дивизия пред Кална. От 
8—11 октомври 2 българска ар 
мия е дейстувала в следните 
райони: 9 българска пехотна ди 
визия заема Кална, 6 българс
ка дивизия прави пробив при 
Бела Паланка, 4 българска ди
визия заема Дубрава и 12 бъл 
гарска дивизия започва действи 
ята в района на Лесковац, а тан 
ковата бригада в района на Бре 
стовац. До 11 октомври нашите 
части бяха вече на 9 — 15 км 
от Ниш, а българските части на 
32 — 40 км.

При такова военно положение 
в шаба на Ш украински фронт 
в Пирот с представители на на 
шата армия се взе решение за 
освобождението на Ниш. Дейст
вията започнаха на 12 октомв
ри. Под силния натиск на наши 
те части обръчът около германс 
ките части ставаше все тесен. 
Затова комендантът на 7 СС ди 
визия „Принц Ойген” дава за
повед за изтегляне, което започ 
на през нощта на 11/12 и през 
целия ден на 12 октомври. По 
тоя начин боевете с германски 
те части се пренесоха на запад 
ната част от Ниш в района на 
Мрамор- и Югобогдановац. От 
12 — 14 октомври всички части 
имаха особено тежки сражения 
Ь германците. Целта беше в те
зи боеве да бъдат унищожени 
колкото се може поваие герман 
ски войници и да не се позволи 
изтелянето на запад към Проку 
пие. Затова нашите части след 
освобождението на Лесковац бъ 
рзаха да заемат позиции запад
но от Ниш.
28 бригада достигна 
където превзе позициите на 8 
бригада и през целия ден на 12 
октомври има тежки 
германците, докато 24 дивизия 
успя да задържи немците при 
Мрамор и Долевац. Същевремен 
но нашата 45 дивизия в съдей 
9твие с 24 бригада на Съветска 
та армия напредваше >. югоиз
точно от Алексинац и Княже
вац и от Грамада се приближи 
към Ниш. По тоя начин бе за 
страшен и от север. И 
24 сръбска дивизия водеше 
еточени боеве с изтеглящите се 
части на 7 СС дивизия от Ниш 

Прокпуие и Куршумлия, 22 
сръбска дивизия успя от Горни 
Барбеш и Айдучки кладенац да 
мине Селцчевица и Малошище 
и да освободи Лазарево 
По тоя начин боевете 
соха в предградията на Ниш.

На 14 октомври 1944 година за 
почнаха
град. Части на 22 дивизия започ 
иаха нападения в 6 часа и до 
12 часа овладяха линията Габ
ровец — Бубан. Немците се отте

на ми
съл, че акциите на Общинската 
скупщина си 
хартия”, 
разясняват 
организациите на

от общо 86. Събра
нието било отложено 
делено време.

Малко повече

остават „на
на неопре защото 

достатъчно
не се

чрез 
Социалис

тическия съюз като най-широка 
политическа трибуна на самоу 
правление. А и да не говорим 
за възстановяването на по-тесен

от половината 
членове са присъствували на об 
щото събрание.на първичните 
организации в Поганово и Бан
ски Дол, състояла се в Погано
во. контакт между избирателите и 

Общинската скупщина.
Защото отживяла е практика 

та общинската политика да се 
Формира в затворен кръг ,в цен 
търа.

На събранието 
дица предложения 
във връзка с Проектоустава на 
СЮК.

От друга страна, покрай тези 
сенки, които падат върху цело-

са дадени ре 
и мнения

зувайки фронт в протежение от 
В"ласотинци —• Бела Паланка — 
Дражево — Кална — Княжевац 
до Заечар. Към 7 СС дивизия 
бяха присъединени още някои 
германски части. Така герман
ците разполагаха с около 15.000 
войника. За унищожението на 
тези части и откъсване на гер
манските войски в Македония 
бе изготвен подробен план в до 
говор с Ш украински фронт. За 
тези „акции бяха определени ча 
стите на 13 корпус на НОВЮ и 
части от П българска армия. Ча 
стите за .тази акции бяха разпо 
редени така: П пролетарска тря 
бваше да започне действията от 
Сталач, 24 сръбска дивизия от 
Долевац, Мрамор и Югбогдано- 
вац към Ниш, 46 дивизия тряб
ваше да действува в района на 
Враня, 2 българска конна диви 

да действува към Ниш от 
страна, П част

М. Бакич

ПЪРВИ СИМПОЗИУМ 

ПО ОХРАНАТА НА ТРУДА
Над 600 делегати от нашата ст 

рана и заинтерсовани представи 
тели от чужбина между които 
от Съветския съюз, България, 
Унгария и Полша тези дни — 
от 16 до 20 октомври ще се съ
берат на трудов договор по обе 
{зпечаването на необходими тру
дови условия за трудовия чо
век.

удобство в работната среда, на 
сигурностт от опасностите от е- 
лектрически удари и друго.

Според данни на Съюзния ин 
спекторат по труда броят на по 
вредите на работното място на
малява. Миналата година е има 
ло 284,839 повреди а по-минала- 

това число е възлизало 
на 290.480 повреди. При професи 
оналните заболявания обаче у-

та

Заводът по охраната на тру- зия
югоизточната 
от П българска армия от изток, 
45 сръбска дивизия да съдейст 
вува с частите на Съветската 
армия от Княжевац, 47 сръбс
ка дивизия с 8 бригада на 22 
дивизия от Лесковац към Про- 
купие, 22 дивизия подсилена с 
I царибродска и I власотиначка 
бригада и 26 бригада на 46 ди 
визия да действуват от Власо
тинци към Ниш. В тези сраже
ния бяха включени и партизанс 
ките отряди: Пчински, Кривопа 
ланачки ,Масурички, Босилегра 
дски, Врански, Пиротски, Бабич 
ки, Топлички, Лесковашки и 
Горноябланички.

Първо приложение 

на Общинския статут
За димитровградските общес

твено-политически събития то
зи месец е от значение между 
другото и поради това, че при 
подготвянето на сесиите на две 
те вечета в Общинската скуп
щина за пръв път ще се прило 
жат разпоредбите на новия об
щински статут. Именно, според 
една статутарна разпоредба на 
този най-важен нормативен акт 
в общината, изменения и допъл 
нения в Обществения план ще 
могат да стават само след ши

роко консултиране на събрани 
ята на избирателите.

Понеже към края на октом
ври в Димитровград ще се про
веде сесия на Общинската ску
пщина, на която ще се представ 
ят на разискване и приемане 
предложения на избирателите 
във връзка с допълненията и 
измененията в пропозициите на 
Обществения план за 1964 го
дина, то още сега се подготвят 
материали, които отборниците 
ще представят от събранията на 
избирателите.

Пуковац,

боеве с

Според договора на Маршал 
Тито с правителствена делега
ция на Отечествения Фронт в 
тези действия българската на 
родна армия участвуваше в със 
тава на Червената армия от Ш 
Украински фронт. За нишката 
операиця бяха определени части 
те на 2 българска армия. Те има 
ха следното разпореждане: От 
Б. Паланка към Ниш трябваше 
ла действува 6 пехотна дивизия. 
Тя трябваше да измине пътя от 
Кална — Свърлиг до Ниш, а 4 
и 12 пехотна дивизия и танкова 
та бригада от Власотинци през 
Лесковац до Ниш. 2 конна диви 
зия след освобождението на Лес 
ковац трябваше да продължи 
път към Враня и Буяновац.

докато
оже

към

В халите па „Искра” е Кран

да в Ниш е организаторът на 
този симпозиум по трудовата о- 
храна, пръв от този 

В четири доклада и дванаде 
сет изложения са обхванати пр 
облемите на изграждане проми
шлени обекти от гледището на 
охраната на труда, условията на

величението е за 1000. село.
се пренеСимпозиумът в Ниш ще доп- 

намаляваневид у нас. ринесе борбата за 
на повредите по време на работа 
да продължи в тенденция да съ 
действува за организирана ра
бота за още по чувствително на
маляване на тези злополуки.

сраженията в самия
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„СТУДЕНА ВОЙНА“ МЕЖДУ ДЕЛОВОТО 

СДРУЖЕНИЕ И ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ
('АЯцебм&еш*

искаш иомощша па сиециалисшише ?—Защо някои уиравшщи пе 
_Какво съдържаш йредложенише доювори ош Деловото сдружение„И въглища чрез ВИП“

масло по 200 динара ки 
вместо ло 900 динара.

на инже-

чсскописали предложения договор. 
Вярваме, че една от главните 
причини е задължението про
дажбата на произведенията да 
става ч.псз „Сточар” и провизи 
ята от 1°/о, а може би и убсж- 
иепието, 
скопеното 
тис „Стокоиромет" биха осъще 
ствявали по-високи цени, отн. 
печалби.

Данните, с които разполага 
Деловото сдружение тази годи 

показват, че „Сточар” е изку 
от Смиловци

През май тази година Дело
вото стдружепие за животно
въдство „Сгочар” — клон Ди
митровград е изпратило до вси 
чкп земеделски кооперации от 
територията иа Димитровпрал- 
ско договори 
делово - 
ппчсство 
производство, 
е подписала само

лограм.
Под .ръководството 
нсу> Димов маслото бива прето 
пено и поправено и по този иа 
чин кооперацията имала

незначителни загуби. Вме 
благодарност за тази без-

Огце едно потвърждение па практика: в положение сме и въг 
лиша да не можем да получим без „връзки и познанства”. Яв
лението, че граждани поръчали и заплатили въглища още през 
април, май и юни пе получават въглища, а някои, които са за- 

август получават веднага, заинтересува съв-платили през юли и 
най-сетне и Инспекцията по пазара.

След най-щауелпа проверка Инспекцията откри, че през 
април, май и юни 130 лица са заплатили, за 300 топа въглища 
от които 107 души са получилгн, а 23 и до ден днешен пе са 
получили 70 тона въглища. През юли 102 граждани са запла
тили за 297 тока въглища и през същия месец 20 души са по
лучила 63 топа въглигца. Значи, опия 23 души от април, май и 
юни са прехвърлени за този или следвагцпте няколко месеца оо 
края на годината.Така например Радооан Михаплович е 
латил за 6 тона въглища още па 13 април, Сотир Сотиров па 
14 .«агЧ Георги Матеев па 23 май и все още пе са получили, а 
комергпшлният иа предприятието „7-юли” е заплатил па 0 юли 
и получил па 30 септември. Служещият от социалното Илия 
Раич икономистът от Общинската скупщина Чедомир Басов и 
други заплатили също през юли са получили на 30 септември.

Предприятието „7-юли” е дало възможност на няколко 
граждани нелегално да използват регреса от 459» валпден до 1 
октомври 1964 гдоина. Именно, касае зя следното: секретарят 
иа предприятието Джеров, секретарят на Сбгцгтската скрпгни- 
яата. елг,жителят Илия Раич, Тодор Геров и Любомир Ялкоо, 
която са поръчали въглища през юли и получили на 3 октол- 
вря бсогпто регресът е веяе 20%) в книгите на предприятието 
се водят като че ли са получили па 30 септември, докато беше 
в сила регресът от 45%. В този списък от петима души ияма 
пито един работник или служещ с малка заплата, а иапротг 

заемат отговорни постове и разбира се, по-

сем 
сто
платна услуга управителят на 
кооперацията „Мъдро” конста
тирал, че маслото си било лоб 
ро, но предприятието от Зени
ца искало да се шегува.

Такова е „сътрудничеството 
и със земеделската коопера
ция „Нишава” в Димитровград 
В случая се касае до неразби 

завеждащия

че например чрез 
износно предггоия-

за дългосрочно 
техническо съ'грул-
13 ЖИВОТНОВЪДНОТО

Такъв договор
земеделска-
Тпъиско О- 
остамалитета кооперация от 

доровцп, докато 
пет пе са дали никакви отгово 
ри. За да можем правилно да

пъ-

за п- и а
пувал кашкавала 
по 860 динара килограм, а „Сто 
копродукг" по 820 нипара. Все 
пак смиловската кооперация е 
продала и па „Стокопроме” из 

количество по 820 дина 
Деловото сдружение дава 

гарантирани цепи.

преценим становищата но 
проста за целесъобразност'г на

това паното между 
клона в Димитровград и упра

ва кооперацията. По
паСъществува пет о 

сдружение и. за неговата прак
тическа функция трябва да ви 
дим какво съдържат предло
жените догопори.

ма
витедя
всичко личи, че още не им е ста 

че техните лични
вестт ю
па. нало ясно,а за всяка

касае се за хора, които 
пичават и по-големи заплати.

‘ ‘ Единствено оправдание иа отговорните от предприятието 
7-юли’ ’за тази протекциопна (или да я нарече м-- както си ис- 

;;-я Ге робота в-получавансто па въглища е, че каменовъглените 
пе доставят навременно договорените количества въгли-

предприятията и учрежденията 
годината да получат още 

. което ще бъ-

мини
ща. Според гяхяого язказвяне 

Димитровград трябва до края
домакинствата още 640 топа въглища

50% Това са обаче обективни причини, за
па въ-

иав
314 тона. а
които предприятието има пълно оправдание. Но отговор 
проса защо пе се спазва редът и защо и как отделни граж- 
дапи се ползват с привилегии от едно социалистическо пред
приятие дирекцията на „7-юли” не може да даде отговор.

може някой друг!Но ако тя не може,
Д. Йотов

Отворени разтвори^

Главното е забравено Недоразуменията може би пречат и тук
вражди са във вреда на инте- 
ренте на обществото.

И тук има смайващи прима

реализация над гарантираната 
цена пдаща на кооперациите 

за съответната разлика!.
Кооперациите отхвърлят и съ
трудничеството и професионал

ната помощ от деловото 
сдружение

Деловото сдружение, между 
другото, предлага иа кооперацн 
ите да им направи анализ 
кооперап шното 
в рамките на животновъдство- 
тои неговия физически обем, да 
разработи програма за перспе
ктивното развитие на живвтмо 
вядното производство, да пое
ме върху себе см реализира 
него на програмата, като изго
тви документации за получава 
не на инвестиционни кредити, 
да осигури необходимите сред 
ства за участие от Фонда за 
неразвитите краища. Деловото 
сдружение се задължава също 
така да реализира програмата 
в производството, да върши за 
едно с кооперацията пласмент 
на произведенията на домаш
ния и външен пазар при най- 
наблагоп.рнятнн условия 
За изготвяне на инвестицио
нните програми Деловото сдоу 
жение не търси от кооперацн 
ята никаква компенсация-

Препоръките на СИС трябва 
да се проведат и цените да се 
доведат в реални рамки

пНито съветът за туризъм, ни 
пазара сато инспекцията по 

се позанимали сериозно с въп- 
месото в Ди

ри.производства
Зарад приведените отноше

ния „Сточар” и „Нишава” изку 
ггуват и продават месо на един 
и същ потребител — Сплит, о- 
баче „Нишава” върши продаж 
ба чрез скопското предприятие 
„Стокопромет". И едните, и 
другите нямат достатъчно ко
личество месо за цял вагон — 
хладилник, но все пак го пре
возват до Сплит всеки за себе 
си. И вместо един вагон —хЛа 
дилник до Сплит отиват два 
полупразнивагона. А и на едните 
и на другите е известно какви 
проблеми има Югославската 
железница с недостига от ваго

М. Б.роса за цените на 
митровград. - 
що във връзка с това в орга
ните на управлението, а за тях 

и нашия вестник неотдав-

Обмисляше се не-

Суишлни за шийков йлод 
и лековити билки 
в Горна Любата

Сегашните сравнително на
прегнати отношения между 
кооперациите и Деловото сдру 
женне нанасят многостранна 
вреда и на едните, и на други 
те. Деловото сдружение, кое
то е длъжно д?» се занимава 
не само с изкупуване ц прода
жба, но и да оказва ггоофесио 
наЛиа помощ за подобряване 
на животноводството на своя
та територия, в момента е с въ 
рзани ръпе. Преработката на 
мляко и кашкавал като на'й-ва

писа
на. Но и ден днешен месото се 
продава по твърде високи цени 
и покрай това, че „Услуга” на
вали цените на овчето месо за 
60 динара. В интереса на граж
данина и трудовия човек (да 
повторим, чиито възнагражде
ния са ниски) е, да се ангажи- 

всички обществено-полити-

3 ТОНА СУШЕНИ 

ШИПКИ ГОДИШНО
Тези дни се строят сушилни 

за шипков плод и лековити би 
лки в Горна Любата. Поради бо 
гатството на този край с лековда 
ти билки и шипков плод пред
приятие „Билка” от Скопие ре
ши да финансира строежа на су 
тилните, за да могат плодовете 
по-рационално да се използват.

Предполага се, че новите су
шилни ще събират до 300 тона
шипков плод годишно.

В началото на октомври бе за 
вършен строежът на сушилни
те в село Горна Любата, чиято 
мощност е 3.000 килограма шип 
ков плод. Тази есен тя ще су
ши всички количества шипков 
плод на земеделските коопера
ции в Горна Лисина и Крива 
Фея.

Населението от тези краища 
е заинтересовано за събирането 
на шипков плод и билки, загцо- 
то обезпечават добри приходи.

" Стоич.ко Андонов

рат
чески сили и всички обществе
но-политически организации на 
конференциите и на събрания
та на избирателите да осбъдят 
работата на стопанската органи 
зация, която неоправдано покая

на хранителните

ни.
жен износен артикул в нашия 
край изисква постоянен над
зор от специалисти. Единствен 
специалист е инженерът СЛав 
чо Димов. По всичко личи, че 
Някои управници на коопера
циите не се нуждаят от негова 

страна та помощ. А ето пример, кой- 
продават

Доставката на морска сол, 
която за преработка се дава 
с регрес от 12% също се вър
ши отпънато. А нито „Сточар", 
нито „Нишава" имат нужда от 
Пял вагон. И тук се правят не 
нужни разходи, защото на „Ни 
шава” са нужни само 4.000 кило 
грама. И вместо всичките коо 
перащш обединено да се снабд 
яват със сол чрез сдружение
то, те работят всяка за себе

итн.

ва цените и 
продукти, които е трябвало да 
останат в стартните рамки. Според предложения договор 

кооперациите от своя 
се задължават да 
произведенията от собственото 
си производство и от изкупува 
нето от частните произволите 
ли . чрез Деловото сдружение, 
за което то да получава прови 
зия от 1% за покриване на ра 
зходите. Деловото сдружение 
задължава коперациите и в. 
случай когато продават произ
веденията си чрез другите ор
ганизация, да плащат на сдру- 
жетшето провизия от 1%.

Такова е съдържанието на 
предложения от Деловото сдру 
жение договор. Ясно е, че без

Инспекцията по пазара и ком 
петентните служби в Общинска 
та скупщина и органите на уп
равлението и самоуправлението 
са били длъжни на така широ- 
кат рибуна да дадат най-реални 
сведения и да обяснят до коя 
степен цените са могли да се

то нагледно показва накъде во
ни пренабрегваието на специа
листите:

Инженер Славчо Димов из
пратил на смиловската коопе- си 
радия препарат за защита на 
сиренето н изварата от така 
наречената сирена муха. Упра
вителят на смиловската коопе 
радия дал нареждане на май
сторите да- , върнат препарата 
на сдружението с обосноваиие 
че кооперацията не може да 
се излага на допълнителни ра 
зходи (касае се за 2.000 дина
ра.) Няколко дни след продаж
бата на изварата на скопското 
износно предприятие „Стоко
промет” стигнала рекламация 
и управителят бил принуден 
да отиде с джип в Скопие. Не 
е трудно да се пресметнат се
га наистина допълнителните и 
ненужни разходи. Същият уп
равител през миналите години 

майсторите 
след съветите на инженер Ди
мов да се извърши спешно то
пене на маслото и същото по- 
Късио бива върнато от Зени
ца с искане да се поправи или 
ще бъде продадено като техни

Най-сетне да споменем и то
ва, че почти всички коопера
ции , са отхвърлил и предложе
нието на специалиста по мле- 
карство инженер Димов, че до 
колкото със своята помощ ка 
то специалист успее да осъШе 
стви и надхвърли планирано
то от коперацнята производ
ство на Деловото сдружение 
да се даде известен процент от 
надхвърленото, а по-голяма ча 
ст да остане на кооперацията. 
Кооперациите .обаче и това 
предложение са отхвърлили, 
без каквото и да е обоснова- 
ние.

Зарад такива и подобни от
ношения Деловото сдружение 
е загубило своя основен сми
съл в тази дейност: да обеди
ни пазарните излишъци от те
риторията на Димитровград
ско и да ги пласира на домаш 
пия или чуждестранен пазар 
при най-изгодни условия-

Димитър Йотов

покачват.
отговор-и до днес 

органи не са предприели 
направление. Нито

Обаче
ните
нищо в това 
Социалистическият съюз, нцто

нитоСъюзът на комунистите, 
синдиката не са отишли по-на
татък от информацията, която 
костатира повишение на цени- такова сътрудничество и про

фесионална помощ на коопера 
пиите в животновъдното про
изводство съществуването на 
Деловото сдружение е нецело 
Съобразно от гледна точка на 
подобряване на животновъдст 
вото. Защото в такъв случай 
то се се превърща в изключи
телно търговска организация, 
която се занимава само с изку 
пуване и продажба на произве 
дения от животновъдството.

На нас не ни са известни

те.

Строежът на моста продължава
завършена. Остава още да се 
постави бетонната плоча.

Продължава строежът на мо 
Драговищица в Босиле- не позволил наста на

град. Благодарение на благопри
условия

Очаква се мостът да бъде го
тов до края на октомври.ятните климатически 

изграждането върви по план. 
Главната част на моста е вече

при
чините, защо петте кооперации 
от Димитровградско не са подВ. В.
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ПЪЛНО УТВЪРЖДАВАНЕ 

НА РАБОТНИЧЕСКОТО 

САМОУПРАВЛЕНИЕ

В края на сезона в Звонска баня
Лленум на Общинс
кия синдикален съвеш

Работата на органите на са- зация и за разпределението на 
личните доходи итн.

Въпреки постигнатите 
в работата на органите 
моуправлението, Пленумът : 
бърна внимание, че са твърде 
редки случаите предприятията 
да имат правилник за работата 

органите на управлението, 
правилник да разпределение на 
квартири, правилник за хигие
нично-техническа охрана, за из 
вънредна работа итн. Затова са

Ролята на председателя на орга 
на на управлението се свежда 
до откриване и закриване на за 
седанието без активно участие 
в подготовката на дневния ред 
и в работата на заседанието.

Сравнявайки работата на орга 
ните на управлението през тази 
година с работата в миналия ле 
риод може да се констатира, че 
благодарение на по-раншния о- 
пит са отстранени много недоста 
тъци. Досегашното развитие на 
работническото управление да
де тласък на борбата против ра 
злични отрицателни явления ка 
то привилегии, своеволничене, 
наоушаване на трудовата дисци 
плина, неотговорност към обще 
ството имущество итн.

Макар, че пленумът направи 
обстоен анализ на работата на 
органите на управлението в 
предприятията, училищата и в 
органите на управлението, мо
же би единствен недостатък, в 
неговата ползотворна работа е, 
че нито в доклада, нито в ра
зискванията не бе обхваната дей 
ността на кооперативните съве
ти и на органите на самоуправ
лението на здравните учрежде 
ния.

"моуправлението, техните успе
хи и недостатъци и богатият 
•опит натрупан през последните 
няколко години в развитието 
на непосредственото управле
ние на производителите, бяха 
тема на разискване и анализ на 
неотдавна състоялия се Пленум 

Общинския синдикален съ-

успехи 
на са-

о-

на
на

• вет, на който присъствуваха и 
членовете на ОК на СКС, чле
новете на ОО на ССРН, предсе
дателите на работническите и 
кооперативни съвети и членове 

училищните отбори.
Преценявайки досегашните ре 

зултати в работата на работни 
ческото самоуправление Плену 
мът констатира, че неговите ор 
гани"повече са се занимавали с 
проблеми от иконически 
рактер. Техните усилия глав
но са били насочени към разви 
тие на материалната база на

чести случаите членовете 
трудовия колектив да не позна 
ват своите права и задължения, 
така че органите на управле
нието са принудени да решават 
всеки отделен случай. В пред- 

период трябва да се 
внимание

на
на

стоящия
обърне и по-голямо 
на решаването на жалбите и оп 
лакванията на работниците. От

ха-

досегашната практика се виж
да, че те са решавани под точ 

. ка разно и то след няколко ча
сове изтощителна дискусия по 
други проблеми.

Слабост на органите на само
управлението е и това, че ини
циативата за свикване на засе
дания не потича от председа
теля на органа на управление
то, но в повечето случаи от ръ
ководителя на предприятието 
.или професионалните служби.

трхдовия колектив, към съвре
менната организация на произ- 
водст воитн. което е изтласнало 
на заден план многобройните 
други проблеми ,от чието разре 
шаване зависи по-бързото или 
по-бавно развитие както на про 
изводството, така и на разпреде 
лението и на отношенията меж 
ду хората. Въпросите за редов 
но следене ка успехите на все 
ки работник на неговото работ 
но място, редовното и правилно 
осведомяване на работника за 
хода в предприятието и извън 
него, уволняването на работни
ците от работа тепърва трябва 
да намерят място в дневните ре 
дове на заседанията на работни 
ческите съвети.

От размекванията и от анали
за .направен на Пленума, може 
да се заключи, че по-раншните 
недостатъци, когато са взимани 
решения без предварително под 
готвен писан материал и без не 
обходимото устно обоснование 
на самото заседание на рабтни- -на 
ческия съвет, главно са отсраНе 
ни. макар че все още се промък 
ват такива явления в отделни 
предприятия. Една от слабости
те при вземането на решения е, 
че от тях не се вижда по кой 
начин ще се изпълни решение
то, но всичко се предоставя на 
органите, задължени за тяхно
то изпълнение. С други думи 
все още. не е въведен системати 
чен контрол върху изпълнява
нето на решенията на самоуп- 
равителните органи, нито е на- 
?лерен подходящ начин за осве 
домяването на целия колектив с 
решенията и работата на орга
ните самоуправлението.

Макар, че Пленумът положи
телно прецени и работата на спе 
циализираните комисии при ра
ботническите съвети — кадрови 
те комисии, комисиите за заема 
не и уволняване на работна ръ
ка и дисциплинските комисии 
т той констатира, че в много 
предприятия не е уточнена ком 
петенцията на комисиите, нито 
е определено кога комисията е 
длъжна да поднесе отчет за ра 
ботата на работническия съвет.
Оттам и явлението, че някои ко 
мисии са твърде дейни в рабо
тата си, а други едвам се съби
рат по един 
период.

Говорейки за специфичности- 
те на институцията на трудова
та общност в органите на управ 
лението в доклада бе изтъкна
то, че трудовите общности са 
оправдали съществуването си.
Съветът на трудовата общност 
при Общинската скупщина, из
бран през април т. г. вече е про 
вел три заседания, на които е 
Разисквал за разпределението 
на увеличението на заплатите с *•.'”" 
9%, избрал комисия за прецеи- 
ка на работните места и коми- аЯД 
сия за изработка на правилник ■
за трудовите отношения. В пред ?/;, 
стоящия пеирод Съветът на тру • , 
Довата общност трябва да взе- 
ме нормативни акти за вътреш
ната организация и системати-

~ " Д. Йотов

ЩОМ КАТО НЯМА ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПААН...
Веднага възниква въпроса 

— когато без този план не мо
же да се определи мястото за 
строеж, защо тогава се настоя
ва за строенето? Неразбираемо 
е и това: ако сграда трябва да се 
строи, защо тогава не се намери 
някой, който да определи точно 
то място, където такова сдание 
най-добре би сътоветствувало 
ча градоустройтсвените изиск-

„„ __ , напия. Ила много предложения,
До днес обаче не са започна- тях 0щв в самото начало

ти никакви работи и изглежда, . „абатите се объркват, още пове 
че нищо няма и да се предприе н 
ме, защото още не се знае къде 
ще се строи сградата, макар че 
общинските органи са определи 
ли мястото. Да напомним мимо 
това ,че тази приказка за опре-- 
деляне на мястото е стара поч
ти цяла година.

Сега се. повтаря, обаче в нова 
версия — вместо една — сега 
трябвало да се строи сдание с 
три блока ,защото били нарасли 
нуждите от жилища. Комбина- 

,.Димитровград” е внесъл 
20 милиона динара за 12 квар
тири, митницата —- 37 милиона 
за също толкова квартири. Вси 
чките квартири трябва да бъ
дат под един покрив — това е 
на мястото си. Обаче е необхо 
димо по-голямо пространство, а 
такова изглежда е трудно да се 
намери в Димитровград, защото 
все още се строи без градоуст
ройствен план..

За жилищно сдание от 36 ква 
ртири, което трябва да се строи 

Димитровград са обезпечени 
111 милиона динара. Толкова из 
лиза сметката според предвари- 

В началото

в

телни изчисления, 
на август бил проведен търг'и 
спечилилият го предприятието 
..Градня” се обвързва с договор 
да завърши сградата до края 

юни. 1965 годгша.

Тазгодишния сезон Звонска 
баня завърши с оборот от над 
13 милиона динара, което в срав 
нение с миналата година пред
ставлява увеличение с повече 
от един милион динара. Броят 
на гостите и тази година се дви 
жи още в рамките от миналите 
години — около 1.200 души.

Ако се има предвид, че Звонс 
ка баня навлезе и в този сезон 
със старите неразрешени проб 
леми
ресторанта, неизградените пъте 
ки и алеи, неизграденият водо 
провод и най-сетне с неразре
шените имуществено-правни въ 
проси с частните стопани, мо
жем да кажем, че е постигнат 
солиден успех. И ако за 
разширяването на ресторанта, 
водопровода и алеите бяха не
обходими парични средства (над 
3 милиона динара), то за нераз 
рошените ' имуществено-правни

отношения с частните стопани 
няма никакво оправдание.

Понастоящем Звонска баня от 
всички страни е заградена с и- 
моти на частни стопани," които 
не позволяват да се дограждат 
никакви нови обекти. Както и 
миналите, така и тази година 
много предприятия от нашата 
страна проявят интерес за пос
трояване на свои вили. Между 
тях са и Електронната индуст
рия в Ниш, металното предприя 
тие „Прогрес” от Зренянин и 
др. Покрай неразрешението и- 
мущестевно-правни отношения 
спирачка в това направление е 
и все още неизработения благо 
устройствен план на банята.

Броят на гостите в сравнение 
с предишните години също по
казва известно увеличение, кое 
то се дължи главно на разшир 
яването на капацитетите в хо
телиерските обекти. Така напри 
мер броят на леглата се увели
чил в сравнение с миналата го 
дина с 30.

В плана на гостилничарското 
скупщина очакват- обаче пла- предприятие „Църни връх” за

идната година е и построяване
то на водопровод, алеи, раз
ширяването на ресторанта и от 
крития басейн. Обаче според из 
явлението на директора пред
приятието няма да може да оси 
гури необходимите средства.

Относително добрият успех, 
постигнат през тази година, е

че.
Защо са тогава и средствата и. 

договорите, и плановете когато 
работата е спукана, без да е за
почнато нещо ,тъкмо на въпро 
са за ясно и практично определ 
яке на мястото. Така и изявле
нията. дадени в Общинската 
скупщина и във фонда и в са
мото предприятие защо строе
жите не започват едвали ще ре
шат въпроса, ако органите не 
обезпечат място или пък фон
дът не приеме някое от предло 
жените. -

Едно е сигурно — дали 36 се
мейства ще се настанят в -пови 
те 'жилища или не, няма да за
виси. от никакво „алиби" на от 
говорните хора, по от правил
ното и бързо решаване на''въп
роса за мястото.

малкият капацитет на
тът

М. Б.

Есенната сеитба в Димитровградско

ЗАКЪСНЯВА СЕ С КООПЕРИРАНЕТО
път в мандатния

В димитровградска комуна е ни трудности. Поради климати 
запланирано тази есен да бъдат ческите условия които ие бяха 
засяти в кооперация 320 хекта- благоприятни за узряване на ца

нът по коопериране на пшени
ца да бъде изпълнен.

Поради закъсняването с при 
бирането на царевицата закъс
нява и дълбоката оран и есенна 
та сеитба на цялата територия 
на общината, а и да не говорим 
за запланирните площи. Все 
пак, очаква се сеитбата да запо 
чне след 15 октомври' и тази го 
дина, както и обикновено.

Иначе за нуждите за есенна- резултат и на, увеличените цени 
та сеитба кооперациите са обез на пансиона, така че това от

само себе си разбива илюзията, 
че успехите се'дължат на някак

I

шшжтир*
Ш""'■

печили достатъчно количество 
високодобивна пшеница за семе 
и изкуствени торове.

Ако имаме предвид, че и трак 
торите са готови, може да се ка 
же. че кооперациите дочакват 
есенната сеитба готови.

ви съществени изменения и по 
добрения.

!
д. Я.

Ловците ще имат 
свой дом И »Услуга« строиг <

Ш. .--•Шш
Строежът на Дома на яовци- 

ТО в Босилеград ще бъде иаско 
Ро готов. След няколко дни ще 
чьдат приключени 
ТОлни работи
вът. в течение е уреждане па 
вътрешността на помещенията.

С ликвидиране на строител
ното поедприятие „Власина” до 
вършваие на незавършената жи 
лищна постройка в Босилеград- 
пое услужното предприятие „У 
слуга”. Строежът продължава 
усилено. За сега работят 30 ра

оран започна
ревицата значително закъсня бе 
ритбата й. Това е една от глав
ните причини за закъсняването 
на договорирането на заплани
раните площи.

Специалистите в Общинската

ботника в две смени, а също та
ка има достатъчно и строителен 
материал.

Според предвижданията сгра 
дата ще чбъде завършена на 
време.

ра площ. До преди няколко дни 
договорирани бяха само 94 хек
тара. Този факт ясно говори, че 
с кооперирането не се върви с 
нужния темп, поне до сега. Но 
във всичко това има и обектив

всички строи 
и поставен покри

\
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6 Запис от съда
ПО НАШИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ШИШ Е БОЛНИ...изпълни годишния„СВОБОДА“
ПЛАН ЗА ДЕСЕТ МЕСЕЦА Вратата леко хлопна и се от 

вори.
В стаята влезе, водена под ръ 

ка от сина й старицата Р. м„ 
Побелели коси, черни, извехтя 
ли дрехи, черни очи без много 
блясък, но постоянно шарещи 
от съдията до сина й. Цялата е 
мякакси безжизнена и ти се стру 

всеки момент може да

гари” купуват 500 динара по- 
скъпо от преди. Това не значи 
че „Свобода" ще остане при на 
стоящите цени. „Ако и по-иата 

набавяме материал по по- 
ние ще бъдем

че бооя на заетите е уве- 
20 па сто. Затова 

чистия доход са задс 
367 на сто повече за един 

миналата 
личните 
само

ПРИ ТВЪРДЕ ЛОШИ ОБСТОЯТЕЛСТВА — ДОБРА 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА 
ВЪЗГРАЖДАВАНЕТО ПО ТРУДОВ ЕФЕКТ 
СТВИТЕЛНО ПОВИШИ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА 
НА ТРУДА
ОТ ЧИСТИЯ ПРИХОД СЕ ОТДЕЛЯТ СРЕДСТВА ЗА 
ФОНДОВЕТЕ 367 НА СТО ПОВЕЧЕ, ОТКОЛКОТО 
МИНАЛАТА ГОДИНА
ПРЕДСТОИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИ
ЕТО.

реки 
личен само с★
време от 
лени
работиик огколкото 
година. Докато пето 
доходи са нараснали 
25,8 па сто. Тази година отно
шението ма фондовете и па ли 
чппте доходи може да се изра 

пропорция 58,2:

ЧУВ-★ тък 
високи
принудени да ги покачим 
толкова”, изтъква директорът 
на предприятието.

цени и за ва, че 
падне.

с
★

Съдията я кани да седне. Тя 
усилие,съзнават, че изпуска едноВ предприятието 

в сегашните условия не могат 
да организират производство на 
по-съвременен технологически 
процес. Затова още следващата 
година ще се започне с рекон 
струкция/ Според проектосмет
ната документация за строител
ните работи и новите машини 
ще бъдат необходими 65 милио 
„а динара. За тази цел предпри 
ятието е обезпечило 20 милио
на свои средства. За около 2а 
милиона динара ще бъдат наоа 
вени машини от чужбина^ Вече 

— договори за 18 ме 
„специалки” и 9 парни 

За останалите средства 
машинни хали

прави 
„ох” и — сяда.

__ Бабо, вярно ли си карала
добитъка в бранището?

а неделната 
42,8 па сто.

Тайната на успеха през тази 
година, в сравнение с минала
та и предишните години не е в 
разширеното възпроизводство, 
защото в основните средства 
почти нищо не е променено, 
но в субективните фактори." 
Ето кон:

Предишните години ефектив 
мото работно време беше пай- 
миого шест и половина часа 
тази година то се използва до 
максимум. Освен това, „проме
нихме много неща в самата си 
стема на разпределение, така 
-че 'възнагражденията залесят

★

Че „субективните сплп” с ус 
могат да преодолеят и обе 

трудности пай-ярко 
илюстрира примерът на конфе 

„Свобода” в Анмнт.ров- 
беше

Тя заохка, кашля, мълчи...
След малко започва:
—Не съм синко, как мога аз 

Не съм за ходене, болна съм, 
едвам престъпвам. От челото й 
се стича пот, за миг и — едри 
сълзи закапват от очите.

Но в акта е записано, че гор 
ският я е заловил с четири го
веда в бранището.

Старицата като че не слуша 
съдията. Охка по-силно, оплак 
ва се, че е болна, че ще умре и 
пак кашля. По едно време пра 
ви напрежение да стане обаче 
става нещо неочаквано — тя се 
навежда напред и пада на пода. 
Мшинописката взема бързо во
да и я ръси по главата. Старица 
та стене.

може да дойде до машината- 
/У.ашпппте са дот.раялп към 
50"/(ъ Кодекгпвят о отделил 2 
милиона динара от ооьществе 
пито средства за разпределе
ние за лични доходи н набави 
ли глави па машини, конто са 
поставени вместо старите. Само 
за амбалаж за опаковка па 
стоки годишните разходи въз
лизат па два милиона динара. 
Работниците закусват в двора 
на предприятието и ти. Значи 
имат много пречки в работата.

Но покрай всичко, досегашни

пех
хтнвните

КЦ11Я
град. Най-напред това 
малка крояшка .работилница, 
която като самостоятелно пре 
дприятне се отделя от смесена 
та занаятчийска работилница 
през 1958 година със съвокуп- 
по производство от около 30 
милиона динара и с твърде ос 
к-ьднн оборотни средства.

обемът

са сключени 
шини
преси.
ще се построят 
с дължина 35,5 метра, кроячни- 
ца, склад за суровини, а съще- 

помещения ще се

Организацията, п

стзуващите 
приспособят към новия начин

Тези капиталовложения са 
на производство, 
предвидени за първата фаза на 
реконструкция. Когато започне 
производството в тези помеще
ния ще бъдат заети оше 80 но 
ви работници, а вече през идна 
та година ще се осъгцеетява 800 
милиона динара бруто произво 
дство годишно.

През следващите две-три го
дини, когато работниците овла
деят новия технологически про 
нес, вътрешната организация на 
производство се приспособи към 
новите условия, брутопроизвод- 
етвото ще се увеличи още с по 
ловин милион динара. В послед 
ната фаза на реконструкция ще 
се изразходват нови капитало 
вложения на стойност от 140 ми 
лиона динара. С това ще бъде 
завършено изграждането на фа 
бриката, която ще стане забе 
лежителен фактор в Димитров 
градския стопански живот и жи

Съдията си мисли: възрастна 
е, какво да я разпитвам? — и 
издума:

— Отивай си бабо, свободна
си

Но лицето на старицата ня
как се проясни. Това забеляз
ва и съдията. Затова когато из 
лязоха старицата и синът й той 
отвори прозореца. Навън бяха 
обивнената и синът й. Ясно се 
чуваше какво говорят.

Старицата: Е, видя ли, как го 
сторих?

Синът: Ти си стар дявол, зная 
те аз.

Старицата: Сега всичко е в 
ред. Ти иди си гледай работата» 
а аз да побързам да пусна го
ведата, че виж време е вече. ..

И бабата тръгна със сигурна 
крачка надолу из улицата.

Съдията затвори прозореца.знено равнище на трудовите хо
ра.

В. В.М. Бакич
Конфекция ,,Свобода" произвежда, модерно облекло

от трудовия ефект на .работни
ка. Работнпк-ьт сега е заинтере 
ресован за производството, а 
не за броя на часове и норма
та, казва директорът на „Сво
бода” Душан Бишчан. В кроя 
чницата и модела.рницата пъД 
но внимание се отделя на пес
тенето- Благодарение на това в 

едно конфекционно произведе 
ние се изразходва десет санти
метра по-малко материал отко 
лкото предишните години Зато
ва много допринесе работникът 
на шаблоните, а при това да 
не се измени на изискванията 
па !Ос. Въпреки че в конфек
цията 60% от работната ръка 
е неквалифицирана разпределе 
нието е направено така, че, въ 

работи
професионална работна ръка. 
Значително въздействие за ус
пеха на това предприятие има 
и комерциалната служба, уред- 
во счетоводство, и над всичко 
качеството на произведенията.

Разбира се, че такава всест- 
, ранна афирмация на предприя

тието се отрази и върху лични 
те доходи на работниците. Тази 
година през първите шест месе ■ 
ци личните месечни възнаграж 
дения възлизат средно към
23.000 дин. макар че бяха заети 
20 нови неквалифицирани ра
ботници. Иначе има готкм брой 
работници, които заработват и 
над 30.000 динара месечно, а ня 
кои като Никола Тасев, полу- 
квалифициран работник 33.000 
динара, Стратко Тошев и над-
37.000 динара, или Данча Михаи 
лов, който за първите шест месе 
ци е заработвал над 30.000 дина 
ра. Трябва да се изтъкне че ме 
лщ мягнето още не е повишило 
цената нито на едно произведе
ние, въпреки чс на произведи 
тег.я на^додплата за всеки ме
тър заплащат 200—300 динара 
по-скъпо, а един метър „кам-

рОзултаии
поооизвод-

те производствени 
както по обем на 
ство, така и по реализация са 
400 милиона динара произведе 

конфекция и. реализирани 
34 милиона динара. Ако се 
вземе предвид, че планираната 
стойност на производството в 
октомври възлиза на около 
сто милиона динара тогава ко

стгоуктурата на производство
то постепенно се променяха с 
увеличението на мощностите и 
основните средства. Предприя
тието прерастна в модерна кон 
фекция, която осъщестява съв 
купно производство на стоти
ци милиона годишно.

Днешните производствени по 
казатели получават пълна сто 
йност едва тогава, когато се ви 
дят непосредствените условия, 
при които работят 170 работни 
ци и служители. Слабо осветле 
ната кроячница е и склад. Вси 
чки помещения, в които става 
производственият процес имат 
твърде малко светлина и в тях 
не съществуват най-минимад- 
ни хигиенични условия. Особе
но трудни са условията в ма
шинното отделение. В халата 
са натрупани толкова много 
машини, че работникът едва

ЛЕК ПРОТИВ НАСТИНКА
Изследователската работа на 

Британския съвет за медициц 
ско-научно изследване на ле
карство тя против обикновена 
настинка след четиринадесет 
години, се завърши успешно. 
Новите окрнтия много обеща
ват. Едното от тях е откритата 
ваксина, а второто е декарсво- 
то против настинка „интерфе- 
рон”.

Значението на „интерферона”

не е ограничено само на обик
новена настинка. Това е веще
ство което създава тялото на 
човека и която действува про- 
вирусите. Това значи, ако ин- 
тив най-малките организми — 
терферона против се усавърше 
нствува, успешно, той ще ле
кува не само настинки, но и 
по сериозни вирусни заболява- 
НИЯ — като голямата и малка 
сипаница.

на

лективът на тази стопанска ор 
ганизация ще преизпълни годи
шния план на производство 
който бил 473 милиона динара.

В предприятието очакват до 
края на годината да бъдат про
изведени стоки на стойност от 
600 милиона динара. Нето про
изводството за един .работник зловите" изпълнява
в сравнение с първото полуго
дие на миналата година се уве- 
лггчи с 52 на сто през изтекло- 
то полугодие тази година, въп

Имаш дума чишаи1елише зет Е ЗЕТ
ЗМИИ В УЧИЛИЩНА СГРАДА Нищо необикновено — за при 

ятел може да се направи много 
повече, отколкото за друг. Още 
повече ако това го прави зет. 
На димитровградската гара 
бързия влак сл.иза човек в каф 
ява униформа и дава ключа от 
едно купе на човек в синя учи 
форма.

— Първото купе е празно, ето 
ти ключ и го затвори.

Синята униформа ни хлопна 
вратата пред носа и взе ключа. 
След малко се върна е жена и 
дете и остро ни предупреди, че 
купето е заето. Понеже в купе 
то имаше място още за трима, 
заехме
кафявата униформа му бил зет. 
А зет нали е род.. .

на лекаря от Звонци Драголюб 
Йоцов решение за уволнение от 
работа. В обоснованието между 
другото се казва, че имал грубо 
отношение към пациентите и 
служещите и че често псувал.

Как тогава пациентите, кога
то Йоцов пе е на работа, не же 
лаят да отиват при друг лекар, 
но чакат той да ре завърне.

Кому да се вярва — на наро
да или на Здравната станция?

В училищната сграда в Дол
на Ръжана години наред жи
веят змии. От време на време 
щом слънцето припече те за
почват да се „разхождат” по 
учебните стаи и двора, предиз
виквайки паника у децата. То
ва наложи сградата няколко 
пъти да се поправя (въпреки 
че е' нова) с цел тази опасност 
се остраии Но и това не помог 
на. „Нежеланите гости” и по- 
(нцТатьк обитавала помещенг4-
ята...

Само за един месец през тази 
учебна година са убити 20 

Времето вече застудя ва, 
но те все още не се прибират, 
а продължават да пълзят по 
стаите, дори понякога да се за 

чиновете! Това 
нещо наложи учениците край
но внимателно да

арещц" с 
на учи-

час, за да нямат 
нежеланите „гости 
лИщето...

Случва се и по време на час 
да се появи някоя змия.

Тревогата не е за подценява
не. Как да се намери решение? 
Аруга подходяща сграда в Дол
на Ръжана за '.сега няма. А 
Въпросната „опасна” сграда е 
напълно нова. Училищният от
бор е на мнение да се подме
нят съществуващите каменни 
стъпала с бетонни, защото се 
предполага, че тъкмо тук е 
скривалището на змиите.

А ако и това не помогне, то
гава ...

ОТ

По навик• • •

След завършавне на кинопре- 
гледа в димитровградското кино- 
кинооператорът предупреждава 
зрителите, че всеки, който яде 
семки или други овощия в ки 
нозалата ще бъде отстранен.

Това осведомение се съпрово 
жда с неравномерни тонове от 
дъвченето на семки...

местата и узнахме, че

змии.

Кои е прав?Все пак решение трябва да 
се намери, защото няколко де
сетина ученици и техните пре
подаватели са в опасност.

в личат и по
Здравната станция в Бабуш- 

пица връчи преди една седмицавлизат на Димитър Йотов
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КУМУРА • ПРОСВЕТА • ИЗКУСТВО КУЛТУРА ПРОСВЕТА ИЗКУСТВОг

100 години ош рождението па Бранислав Нушич УЧИЛИЩЕТО — ТРУДОВА 

ОБЩНОСТВЕЧНИЯТ КОМЕДИОГРАФ
КОМУНИТЕ НЕ МОГАТ ДА' УЧАСТВУВАТ САМИ ВЪВ 
ФИНАНСИРАНЕТО НА. У ЧИЛИЩНАТА МРЕЖАОще Бодлер бе забелязал, 

всички герои в романите на 
Балзак са — гениални, дори и 
домопазителките. При Нушич, 
всички герои имат висок, хумор 
и майстрорство да се изтъргнат 
от апсурда гимнастически леко, 
■бързо и находчиво. И министер 
щата Живка, и госпожа Ми

че роите на Нушич 
за собственост, 
неговите

имат желание 
имение, пари, а 

вдовици и наивни или

страст, от всеки неуспех съзта 
ват копнеж и залитания. Копне 
жът, обаче да се прекъсне с 
анонимността най-силно е изра 
зен в комедиите на Нушич. И., 
той, от весели и разпуснати ти 
пове на стара патриархална 
Сърбия, създава бойците и бое
ви субекти, повдига техната е- 
нергия и любопитство, хвърля 
ги във въртоглави комбинации 
и стълкновения.

Ако при Голдони имаше за
бавно разпуснат свят, и всич
ко внезапно, ако неговата задъ- 
на улица миришеше на пър
жена риба и на живот, който 
без злоба благополучно завър 
ши. измири и преобразува във- 
фестум тогава при Нушич, кой
то в много неща е белградски 
Голдони, покрай внезапността е 
имало и перваз на болка. Болка 
която идва из дълбнатините на 
наблюдателя ,но и от хорската 
чувствителност и солидарност. 
И когато неговия виц е зъбат и 
когато неговата сатира е убий
ствена. никога не остава така
ва до край. Осамотена, напусна 
та нещастната министершата 
Живка на края е цялата една 
сълза. Големият, загорешен смях 
събрал се в едно сторение и вър 
нал се в една бедняшка стая с 
няколко килима и с разкъсани 
панталони на сина й Рака.

Тук, в съгласие с комичната 
распуснатост на Нушич и него 
вата ч.уствителност, поетически 
непресъхващи личности, стои 
постояността на неговата коме 
диогоафия, неговата литерату
ра. Затова повече от студиите и 
критиките, които непрекъснато 
го следят, по прецизно за Ну
шич говори и шепа мнения на 
Исидора Секулич, а най-добое 
тази: „Нушич беше безкрайно 
човечен и затова безкрайно зе 
.мно творение’А—г

Кой трябва да обезпечи поето 
янни източници за финансира
не на трудовите организации в 
областта на просветата и обра
зованието? По тоя въпрос са во 
дени в последно време обширни 
разисквани? „на всички равни
ща". Изнесените мнения на изве
стен начин са резюмирани в пре 
ложението на Съюзния секрета 
риат за просвета и култура, ко 
йто в скоро време ще бъде пред 
мет на разискване в Просветно- 
културното вечр на Съюзната 
скупщина.

Предстоящето разискване, без 
съмнение, ще бъде твърде жи 
во и интересно. Въпреки това, 
че няма сериозни забележки-въ 
рху общите принципи на пред
ложението представителите ечи 
тат, че е нужно колкото се мо
же по-бързо да се намери реше 
ние за някои актуалн ипробле- 
ми в тази област. Съществува 
боязън, че едностранчиво раз
браните принципи на новия _на- 
чин на, финасиране могат да о- 
кажат влияние щото основните 
училища в стопански неразви
тите краища да дойдат 
нително трудно материално по
ложение. Затова имаше 
категорически изказвания фи
нансирането на основните учи
лища да не бъде изключител-

късвали с дадените задължения 
да- участвуват във финанси
рането им. Съвсем естествено, 
такова становище е вредно не 
само от гледна точка на образо
ванието, но и от становище на 
по-широката общественост.

Оказа се, също така, че голям

глупавички жени 
мат копнеят да и 

неща (макар един часовник, 
които звъни, както в „Опечале 
ното семейтсво”), ‘ тогава 
пресилена и взаимна 
власт ги открива като дребни, 
изпаднали в анонимност социал 
ни фигури. И както вдовицата 
Сарка тича по хубавата кварти 
ра, за да вземе само един рекви 
зит

тази
игра за

I
брой стопански организации не 
заделят
въз основа на законните разпо
редби, и съществуването на съ 
Ответни фондове. Това са само 
някои от редицата въпроси, ко 
ито се поставят във връзка с 
предложението на основните при 

финансиране на учеб- 
нас. Решенията, без

сред-

Й®®
нужните

— часовника, който звъни, 
така Живка министершата пат
риархална жена в голямото бе
дно семейство, непрекъснато ис 
ка да се поразходи с ''файтона 
на министъра от Теразии до 

5 - Калемегдан ,да бъде забелязана
като реквизит, а не олииетво- 
ренне на властта. На нея е ну

ША Щ 5т
'Ш: нципи за 

ното дело у
съмение, ще бъдат приети след 
подробно обсъждане

затова в настоящия мо-

;ч -V

на положе■ ч<

II жна тази пътека да излезе от 
всекидневното финансово гла
воболие и от анонимността на 
чаршията. Затова тя е човешки 
по-пълна и меланхолична фи 
г"”->а. а не карикатура и гротес
ка. Гротескно е само онова, кое 
то с нея и около нея се случва, 
онова, което в своето наивно на 
прежение и човешко довежда 
до нагорештаване. Конвулисив- 
ните изражения на нейното ли 
ие имат същото потекло и кога
то ненадейно става жена на ми 
нистър, и когато внезапно, про
тив нея се „реализира” план с 
който се е опитала да деградира 
своя омръзнат зет.

нието и
мент е нужно всичко да се пред1§ш
види.
Сигурно е обаче че, те ще бъдат 

в унисон с интересите на общес 
Тзеното развитие, което ще ре
че. че ще се осъществят прин
ципите училището да се нало
жи като образователна трудова 
опганизация самостоятелна, ка 
кто и всички останали трудови 
огранизации.

Това изисква адекватно при
лагане на принципа за разпреде 
ляне на дохода в рамките на 
образователните институции — 
трудова организация. А може да 
се постинге само с установяване
то стабилни източници за фи
нансиране на учебното дело.

Б. С.

&

Брапгюлав Нушич

ца от недовършената 
„Власт”, и чорбаджи 
Цвийович, и самонареченият ро 
днина Пера Каленич, — са по
стоянни партньори със съща си 
ла и съща дарба за единство.

Когато се говори за произхо
да на комедиите на Нушич, то 
гава най-често се мисли на Сте 
рия. Обаче типовете на Стерия 
са преди всичко синтетични, о- 
формени, цели. У Нушич обаче 
те винаги имат по няколко елас 
тични и пластични 
тарят се бързо, винаги са нови, 
свежи и проницателни. По тоя 
начин главните герои както и 
онези дребни „съпътници”, ано 
нимни родници, пандури, при- 
служнички. един цял комичес- 
к иекип винаги са подвижна ни 
шка. Наистина тежко е да сг^оп

комедия
Живота

в срав-

твърде

но в зависимост от хода на на
ционалния доход.

По-широките обществено-по
литически общности __

В хумора на Нушич има чуд
на и непресъхваща чувствител' 
ност. Никогаш не е много про
тив своите герои, даже и когато 
техните характери са сурово от 
рицателни. Те са тук, те са жи
ви хора,_те са помътени с голя- 
ми причини, дисакордни, пълни 
със социална тъпота и кловнов 
ски безпомощни, но ...с илюзии, 
на хора, които от всяка

както
бе изтъкнато — трябва да имат 
здраво задължение със своите 
материални средства да 
възможност за развитие на 
новните училища в неразвити
те области, да осигуряват из- 

'Я^ДДецието на „минималните у 
чебни програми”.

При това не се мисли 
задълженията на околията но 
и на републиката; дори и на 
федерацията.

Радиопевци от Белград 
ще гостуват в България

дават 
ос-леца, пов-

Забавно-музикалната редак
ция на белградската телевизия 
подготвя програма, с която ще _ 
гостува на българската телеви
зия. На двадесети октомври, ще 
търгне на път за София екип 
от наши най-известни певци и 
комици.

В програмата на тази жива .е 
мисия в постановка на ,С,ава ^ 
Мърмак ще участвуват: Мия 
лексич, Миодраг Петрович-Чка 
ля. Перица Словенски, Жарко 
Митрович, Лола Новаковнч, Се 
нка Веленталич-Петрович, Ду
шал Якшич, Джоодже Маряно- 
вич, Джими Станич, Лиляна Ду 
лович, Борис Радак, Натка Пе 
ц*’шлиска, Миленко Щамбук и 
други. -

През декември тази година бъ 
лгарската телевизия ще гостува 
в Белград.

М. Мирковичсвоя само на

ДВЕ ГОДИНИ ЗАТВОР ЗА 

ЕДНО СТИХОТВОРЕНИЕ
редели, преди всичко в сценич
ната реализация, степента на 
новото и свежеста, практичното 
сценично разнообразие на коми 
чните лица. Дори и в комедйо 
графската панорама на нушиче 
вото време се чувствуват нюан 
си на изящен присмех, на лек 
карикатурен хумор и^ 
внезапен апсурд, в който като 

всички негови 
в ко

Въпреки приемането на прин
ципа за финансиране на профе
сионалните 
Подготвят кадри за стопанство
то и обществените служби 
здържа със средства на ония, 
на които тези кадри са нужни. 
Практиката показа, 
ките организации 
към професиолналните

училища, които

По случай 100-годишнината от 
рождението на Нугиич помества 
ме една случка из живота му. 
говореща за отношението на Ну 
шич към двореца и властта и 
па тяхното отношение към него.

крал Милан, двореца и властта, 
които изпратили до гроба почи 
палата майка па дворцовия кур 
тизан генерал Франасодич, а 
не обърнали никакво внимание, 
когато бил погрибаи героят от 
сръбско-българската война през 
1885 годгта майор Катанич. То 
зи офицер,като командир на е- 
дин батальон бе отнел плене
ното знаме па своя полк в бое 
вете при Нешково бърдо над 
Димитровград, въпреки вапесе- 
ните му три рани с куршум и 
пет с щик.

се и

суров, -
че етопанс

се отнасятв капан падат 
герои. Всички участвуват 
медията, в завързката и развър 
зката, всички разчитат на сла
бата перцептивна мощ на дру
гите, и

учили
ща в зависимост от моментални 
Те нужди. Имало е случаи 
кои стопански организации да 
Са искали откриване 
професионални училища ,
^д една'година

През 1887 година Нушич бил 
сътрудник на в. „Нови белград 
ски дневник” на независимите. 
По това време печатът бил под 

ление наблюдават своите парт- строга цензура. Затова било о- 
които смятат че о ле

ня-

всички почти със съжа на някои 
а сл- 

или две са пре-бичайно сръбските писатели и 
хуморгюти да критикуват и из
насят недъзите на тогавашното

ньори, за
да ги надхитрят и покорят.сно

Обаче онова, което в сатира- общество в стихове и епиграми. 
Воислав Илич например обпаро 
двал в този вестник „Карнава
лът на Рудник”, от което власт 

■ та и крал Милан бяха много 
обидени. По примера на Илич и 
Бранислав Нушич обнародвал 
едно алегорично стихотворение, 
зарад което бил арестуван и о- 
съден па две години затвор, ко

За този героизъм той бил ле
куван в България, били му при 
съдеиг1 ордени от по това вре 

страна, срещу

та и в моралната картина в ко- 
Нушич е това емедиите

..равноправието” на всички: бив
на

ме вражеската 
която ..се борил, а в своята стри. 
на пе бе провъзгласен от власт 
та за народен герой, макар че 
иародъ1г го считаше за такъв.

На 28 април 1887 година той 
починал. На погребението 
имало огромна маса народ обаче 
представителите па двореца лип 
свали. По' този случай на 0 май 

вестника „Нов белградски

шите и сегашни министерши”, 
вдовицата Сарка и жената на 
бившия, околийски капитан Ага ,тон. Еврем Прокич, народният 
представител Йова поп Арсин, 
всички,' които молят за пенсия 
своята роднина министеркн. То 
ва пък е тежнението, нушичев 
ски човешкото стремление да се 
излезе от анонимността. Ако ге

му
ито прекарал в Пожаревац.

Стихотворението, за което ста 
ва дума е „Два раба”, представ 
ляващо остра сатира срегцу

във
дневник” публикувано стихотпо 
рението на Нушич „Два раба”, 
с правоучение па края.

бележка „Српска децо, що мислити зна.те, 
из овога поуку имате;
У Србиои прилика су таке. 
бабе славе, презиру юпаке. 
Зато и ви пе муч’те се цабе 
српска деи,о, постапитс бабе".

Това стихотворение, което си 
ано засегна крал Милан и двор 
ската камарила закара автора 
на двегодишен затвор в Пожа- 
рсвац. Обаче и в затвора Ну
шич не без действувал. Там на
писал „Протекция" и „Листче
та”.

В съшност Нушич и пе прека 
паа цели две години в затвора. 
След падането на правителствб 
то на „напредияците” мнозина 
политически затворници били 
освободени, а между тях и Ну 
шич. Написаните в затвора твор 
би пък му донесоха славата па 
известен комедиограф в сръбс
ката литература

РЕЛЕТО ЧАКА ОЩЕ . • •

Желанието на димитровград- 
чани да следят олимпийските 
състезания по телевизията няма 
Да се осъществят. Този път ви 
ната е в цеха ЕЙ „Пионер” от 
Белград. Всички строителни ра 
бюти

ня” са завършени. Общинската 
скупщина няколко пъти е изве 
стила „Пионер” да извършат мо 
нтажа, обаче изговорът им вина 
ги е бил, „че началникът не бил 
тук”. Без отговор останаха и мо 
лбите да известят веднага кога 
то се върне началника.

На всичко това е било отгово 
рено, още на 9 септември, че за 
10, дни не могат да дойдат. А 
след това работата щяла да се 
уреди.

Хората стават все по-безпо- 
койни: казват, че може да се 
Случи препредавателят да е да
ден на дрмг, а за Димитровград 
може би тепърва ще се прави 
нов.

и електропроводът са за
вършени и остава „Пионер” да 
завърши своята част от уговоре 
ната работа и да докара 
тара препредавателя.

Преди един месец, почти, от 
..Пионер” идваха хора, за да 
прегледат извършеното и да 
Уговарят кога трябва да дока
рат и да монтират препредава
те ля

и мон-

— всъщност да пуснат пре 
предавателя в работа. Оттогава 
работите на предприятие „Град М. Б. Б. Ник.



Приятелски мач между димитровградските и сливнишки футболисти(*** те»
В. Санин (СССР) Асен Бошнски-..Сливнишки герой (НРБ)Превод от...

»»Редакторът любознателно светна през очилата:
— Значи, казвате, че имате хумор? Превод, вероятно?
— Не — мс, а защо? — зачудих се.
— Свои оригинални разкази.
— Свои? — повтори той строго.
След това равнодушно мина с поглед по моите ръкописи: 
— Ммда. . .
След това редакторите на две други списания потвърди

ха,' че не пиша много духовито а и „темите са много ограни
чени”.

2:1 (1:1)
Пред около 2000-иа публика 

неделя се игра приятелски фут
болен мач между „Сливнишки 
герой” от град Сливница в НРБ 
и димитровградския отбор ,,А- 
сеи Балкански” В тази приятел 
ска среща нашият отбор чрез 
головете на Касим

На полувремето се състоя съ 
стезание в бягане на 1,500 мет
ра за мъже и иа 400 метра за 
жени. Победиха: Георги Нико
лов и Снежана Тодорова.

ванов, а в отбора на „Балканс
ки” — Касим, Япчев и Филипов.

Преди започването на мача се 
състоя малко тържество, на ко
ето бяха разменени подаръци 
и зиаменца.

в

С. ИгоаВечерта,'седейки в креслото, обмислях за изтеклия ден. 
„Имате, сигурно, преводи?” — прекарвах в мислите си 

първия редактор.
Този въпрос никак не излизаше от главата ми. И поие-

в деветата 
минута иа първото и 18-та ми 
нута на второто полувреме успя 
да се наложи на противника.

Още в самото начало футбо
листите иа двата отбора започ
наха хубава и динамична игра> 
тепмът па която не отслабна до 
до края иа мача. Ощ ев нача
лото гостите от България чрез 
своя играч Лозанов успяха да 
постигнат гол. Пет минути по- 

. късно обаче Касим изкусно улу 
чи противниковата мрежа. При 
този равен резултат играта по
лучи мирен ход все до средата 
на второто полувреме когато се 
започнаха атаки

Баскетбол
же изпуших и шестата цигара, падна ми идея. . .

Следващата сутрин бодро крачех към редакцията иа чет
въртото списание, носейки в торбата си цяла дузина разкази. 
Щом погледа първата страница на разказа,1 редакторът обърна 
последната.

Високо победа но „Балкански“
„А. Болнансни“-,,Сливнишки герой“ (НРБ) 50:28 (27:6)— „Превод от. . „Превод от”.. .

— Четеше на глас, с особено удоволствие произнасяйки 
тези думи, като че ли слушаше хубава музика. — Отлично! 
Прекрасно!...

За кратко време към двадесет мои разкази бяха помес
тени по този начин в разни периодични- издания. Дори ми пред
ложиха да ги обнародвам и в алманаха „Хумор на нашите 
приятели”.

В неделя вечерта се игра и ба 
скетболен мач, в който нашият 
отб >р отбеляза висока победа. 
Ако електрическото осветление 
беше по-добро, впечатлението 
от този мач щеше да бъде мно
го по-силно. Срещата се състоя 
пред около 1,200 любители на то 
зи спорт. За „Асен Балкански” 
точки отбелязаха: Милев 32, Ге 
лев 6, Кръстич 2, Ранчев 2, Пе 
тров 4, Станулов 2, Радев 2. За 
„Сливнишки герой”
12, Панайотов 8, Додов 4, Йорда 
нов 2, Американов 2.

Преди започването на мача 
отборите си размениха букети 
и подаръци. След това предсе 
дателят на „Асен Балкански” 
Петър Митов приветствува го 
стите с кратка реч и честити 
на „Балкански” извоюваното

второ място в Сръбската източ
на дивизия.

Началото на играта започна
неспокойно, а по-късно играчи 
те на „А. Балкански” се съвзе-.. Аз както и преди, пиша разкази, които никой не пе

чата. От време на време ги изпращам в редакциите със забе- 
— „Превод от”. .. И тогава всичко е в ред, ако не се 

има предвид, че от една редакция ми върнаха ръкописа на два 
разказа, с учтива забележка, че африкански език не същест
вува в природата.

Превел от антарктически!

ха и се наложиха над против
ника. Започнаха ураганни напа 
дения върху противника, в ре 
зултат, на което бяха отбеляза 
ни няколко последователни точ 
ки. Веднага беше ясно, че сли 
внишкият отбор, в който се про 
яваха само двама добри играчи 
няма да може да противопоста
ви на димитровградчани.

Гостите никак не успяваха 
да се пробият през отличната 
защита на „Балкански”, която 
игра извънредно. Ако не се иг
раеше с гумена топка (по иска 
не на гостите) и играчът Васи
лев, един от най-добрите в отбо 
ра на „Балкански”, не бе повре 
ден, гостите щяха да претърпят 
катастрофално поражение. Пр
ез второто полувреме сигурни в 
победата си играчите на „Бал 
кански” попуснаха и позволиха 
на безопасния противник да пое 
тигне няколко точки.

от двете ст-лежка рани.
След няколко удобни моменти 

за постигане на гол от едно без 
опасно подаване Касим успя по 
вторно да постигне гол за своя 
отбор. До края на играта имаше 
много удобни случаи, но резулта 
тът остана непроменен.

Общо гледано, тази приятелс- 
ска среща беше хубава и борче 
ска. Сливиичани се показаха ка 
то отличен отбор. Затова въпре 
ки заслужената победа на „Ба 
лкански” играта беше равнопра 
вна. Най-добри в отбора на гос 
тите бяха Павлов, Лозанов и И

В. Турлин Данев

Интересни новини

Исторически колбаси
Кой е измислил колбасите? 

Тов ане се знае. А кой вид кол 
баси са най-стари? Кървавица 
та! За нея говорят много 
дения от староримските хрони 
ки. Именно ,в хрониките намй-

мнраме гастронскл описания 
на супи, приготвени от кръв и 
разни други добавки и подпра 
вки. Понякога тази „супа”’ са 
варили все докато не са пре
върне в каша, която може да 
се пази дълго, дори и да се но 
си на път, което мляните чес
то практикували.

В какво са я пазели и носе
ли? В добре изчистени черва. 
Ето по кой начин са били пра 
вени първите колбаси, които 
римляните наричали „ботули”.

В IX в. кт^рвавиците си про 
биват път и във Византия- О- 
баче цар Лев IV не ги обичал, 
държейки при това сметка са
мо за своя вкус. Той забранил 
приготвянето и употребата на 
колбаси от к.ръв. Но, хората 
се криели и пак ги произвеж
дали и употребявали.

Няколко векове по-късно къ 
равивиците стигат и до гердан 
ските народи, къдетн се нало
жили завинаги.

В Германия месарите няко
га се състезавали в приготовл
яването на „колбаси — велика 
ни”. През 16 в. Брауншвайг по
стигнал единствен рекорд: 
тази държавица били направе 
ни колбас, дълъг 800 лакътя. 
Но този рекорд бил примахнат 
птрвия ден през ХуП в. — на 
1 януари 1906 година. Новият 
колбас достигнал дължина от 
1.005 лакътя. За приготовлява
нето му били изразходвани 81 
свински плешки, 7 кг чер пи
пер. Колбасът правили два дни 
и две мощи 3 майстори и 87 
помощници.

све-
ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

Пълнени чушки със зелеДимитровградска
нощ Оставя се на мястото, къДето 

стои 'зимнината.
Избират се здрави и пресни 

чушки, конто се издълбават ка 
то за пълнене. Чушките се ос
тавят в дълбок съд и прели
ват с вече кипнала и изстинала 
вода. Докато стоят чушките 
във водата, очиства се зеле и 
нарязвана ситно, след което се 
посолва по вкус. Оставя се 
също да постои известно вре
ме. Тогава чушките се изваж
дат и изцеждат от водата, а 

4 из зелето, също изцедено до
бре от водата, се пълнят чуш
ките. След това се редят в 
буркан. Между редовете се 
слага хрен. След това напълне
ните буркани се насипват Същ° 
с вече кипнала и изстудена 
вода, в която сме сложили ви
нен оцет по вкус. Бурканите 

в леко се завръзват, защото зе
лето лесно попива насипаната 
вода. След два три дни, отново
бурканите се допълват Със съ
щата посолена и подкиселена 
вода. Отгоре се налива олио,

Хандбал

Прекъсната среща 
поради ^ мрак

ХАЙВЕР ОТ ПАТАИДЖАНИ

Този хайвер е много вкусен. 
На три патлиджана трябва да 
се сложат 30 печени чушки, но 
обезателно и патдиджаннте и 
чушките да бъдат печени на 
жар. След това се скъдцват в 
дървено хаванче и с дървен 
чук, за да не почеднеят. Трябва 
също да се избягва употребата 
на нож. В тази маса се слагат 
сол, оцет по вкус. Който обича 
може да сложи и малко окъл
цан чесън лук. Встгчко се до
бре измесва с дървена лъжи
ца, така че цялата маст да има 
хубав жълт цвят. Хайверът се 
слага в малки буркаин завръ- 
Зва се с целофан и се слага в 
тенджера, която е напълнена 
до половина с вода и в която 
трябва да поставим бурканите, 
но така че водата да не прели
ва върху тях .След това слага 
ме на огъня и варим половин 
час. Бурканите остават в тенд
жерата, докато не изстине во
дата. Тогава се оставят на мяс
то Където сме сложили и оста
налата зимнина.

„Асен Балкански” —- „Морава” 
(Владичин Хан) — 13:10

В петия кръг на първенство 
то по хандбал в Източната диви. 
зия отборът на „Балкански” спе 
чели срещата срещу „Морава” 
от Владичин хан с 13:10.

Срещата започна със закъс
нение поради късното пристига 
не на отбора на „Морава” и по 
ради мрака бе прекъсната при 
резултат 13:10 в полза на дими 
тровградчани. Трябва да отбеле 
жим, че гостите бяха слаб, но 
пожертвователен противник, ко 
ито от гарата уморени дойдоха 
на игрището. Димитровградча-. 
ни поведоха още в началото и 
не изпуска предимството си до 
прекъсването на мача.

Точки за „Асен Балкански” от 
белязаха: Гюров 1, Станулов 2, 
Милев 5, Алексов 3, Станкович 
1 и Гаврилов 1, а за гостите Ни 
колим 1, Станкович 3, Станко
вич П 2, Стоилкович 3 и Жив- 
кович 1.

Гега и улицата дигнат за 
х*ще! няколко метра и осветле
нието ще б-ьде достатъчно. С. й«.
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