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ЦЕНА 10 ДИНАРА
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ

Околийски изборна конференция на Съюза на комунисшише в Ниш КАКВО КАЗВАТ ГРАЖДАНИТЕ 

ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКА
ТА СКУПЩИНАЕдинството на комунистите обезпечава 

по-нататъшното укрепване на социа
листическите обществени отношения

стават в следобедните часове, 
а не през работното време, как 
то досега, защото, казват те. 
работата а съветите и комисии 
те е общественост.

Отделен предмет на разисква 
не от страна на избирателите 
са били цените и снабдяването 
на града с някои артикули Гра 
жданите са намнение, че Общин 
ската скупщина и нейните ор
гани не са предприели съответ 
ии мероприятия за спиране на 
тенденцията към неоправдано 
покачване на цените на нокои 
артикули, така че Димитров
град е доведен в положение да 
се нареди между най-скъпите 
градове о Околията.

Гражданите отправят забеле 
жки и по адрес на Завода за 
заемаме на работна р-ька, кой 
то е допуснал и такива грешки 
че на работа постъпват хора, 
които имат средства за издър- 
жка, а остават граждани на ко 
ито от постъпването на работа 
зависи жизненото съществува-

Последната сесия на Общин
ската скупщшта, между друго
то, разгледа и отчета за рабо
тата на Общинската скупщина 
и нейните органи, който пред
варително бе представен за пу 
блично разискване от страна 

избирателите. В разисквани 
ята по отчета отборницмте за-- 
познаха Скупщината с предло
женията и забележките на гра 
жданите за работата на Скуп
щината и на нейните органи. В 
рамките на публичното разис
кване по отчета заслужават 
внимание предложенията и за 
бележките на трудовия колек
тив от Основното училище ,,Мо 
ша Пияде” в Димитровград.
Отборннкът Никола Иванов за 
позна Скупщината, че трудови 
ят колектив от Основното учи
лище е на мнение, че гражда
ните недостатъчно се осведом
яват за ония решения на Скуп 
щината. които са взети или от 
хвърлени въз основа на мне
нието на събранията на изби
рателите, Скупщината, въпре
ки словото на Статута, не прак 
тикува. също така, да осведом 
ява гражданите с основното съ 
държание на решенията, кои
то взема, пито пък практикува 
предварително допитване с гра 
жданите по най-важните и съ
ществени въпроси из живота 
на комуната.

Работата на съветите и коми 
сиите също е била предмет на 
разискване от страна на изби
рателите. Те са направили забе 
лежка, че не се е държало сме 
тка при избирането на членове 
те на съветите и комисиите да 
ли тези хора ще могат да отго 
ворят на задачите си и че ня
кои хора, които са обременени 
с повече задълження трябва да 
бъдат освободени от тази длъ
жност. Във връзка с това те 
предлагат занапред заседания
та на съветите и комисиите да

МИЯЛКО ТОДОРОВИЧ ПОЗДРАВИ 
НОВЕ. СЕКРЕТАР НА КОМИТЕТА Е ВЕЛИМИР МАТИЧ, А

СЕКРЕТАР ДРАГОСЛАВ НИКОЛИЧ

КОНФЕРЕНЦИЯТА. НОВИЯТ ОК ИМА 45 ЧЛЕ- 
ОРГАНИЗАЦИОНЕН на

воречия в трудовите организа 
ции, а също така в недостатъч 
но развитата демократичност в 
органите на самоуправлението. 
Всичко това предизвиква в прак 
тиката да се създават условия 
за бюрократизъм и самовласт- 
ност на някои ръководни хора 
и за други несоциалистически 
поояви.

Другарят Матич изтъкна, че 
комунистите са дали преценка 

изминатия път и настояват 
да обезпечат условия за по-иа 
татъшно развитие на социалис 
тическата демокрация, като при 
това изхождат от конкретните 
условия във всяка трудова ор 
ганизация, местна 
община. Той подчерта, че внима 
телно трябва да бъдат анализи 
рани от тях и задачите в об
ластта на просветата, здравео
пазването, културата държавно 
то управление, да се настои за 
разгръщане на самоуправление 
то чрез стопанските 
събранията на гражданите, чрез 
обществено-политическите орга 
низации, трибуните на гражда 
ните и повсеместното допитва

но 29 и 30 октомври в Ниш се проведе околийска из
борна конфереиищя па Съюза па комунистите. Присъствуваха 
355 делегати, членът па ЦК на СЮК Миялко Тодорович, 
повете на ЦК на СКС: Десимггр Йоаович, Радован Паптович 
и Душан Пугя, членът на ревизионната комисия на ЦК на 
СКС Воин Байович,
Сърбия Момчило Миловаиович, народният представител Ра- 
дош Йовапович, представители на ЮНА начело с генерал-под
полковника Саво Вукелич. представители на Покрайнинския 
■комитет на Космет и на Околийските комитети от Зайчар и 
Лесковац.

чле-

член на Изпълнителния съвет на СР

Секретарят на Околийския комитет Велимир Матич из
несе доклад за някои предстоящи задачи на организациите и 
ръководствата :^а Съюза на комунистите.

След доклада се разисква по отчата, доклада и съдок
лада•> и бе избран Околийският, комитет.

за

не.общност и Събранията на избирателите 
тази най-масова трибуна на гра 
жданите, която трябва да от
рази мнението на гражданите 
по отделни въпроси която по 
своето предназначение е жив 
организъм, един вид парламент 
в чийто глас Общинската скуп 
щипа трябва да се вслушва, са 
напълно занемарени. В залата 
на Общинската скупщина неп
риятно отекна констатацията на 
един отборник, че при Основно 
то училище не е избран нов у 
чилищен отбор само затова, че 
не е свикано събрание на изби

Из доклада на Велимир Машич
В периода между двете око 

лииски конференции дейността 
на първичните организации и 
комитети на СК е била насоче 
на към подобряване на произ
водството, увеличаване произ
водителността 
специализация на производство 
то у разпределението на труда, 
по-добро използване на вътреш 
ните резерви, към изграждане 
системата 
обезпечаване на кадри и задъл 
бочаване на социалистическите 
отношения във всички области 
на живота. Редом с издигането 
на материалната база и ускоря 
ването на развоя на социалис-

ния и слабости във всички об 
ласти на живота. Ръководства
та и организациите настояваха 
също и за издигане отговорност 
та на комунистите в органите 
на самоуправлението и на обще 
ствено-политическите организа 
ции, за подобряване метода на 
работата.

Въпреки видните успехи през 
изтеклите две години 
на др. Матич — в обществено- 
политическата дейност на кому 
нистите 
слабости, 
трябЕа да се търсят в недоглеж 
дане работата на някои комуни 
сти в обществено-политическия

единици,

на труда, към

не.
При това, чрез борбата на 

мнения комунистите следва да 
разкриват идейните неясности, 
неразбирането и разните с;ьпро 
тивявания срещу все по-съвре
менното развиване на обществе 
ното ни битие и да се изграж' 
дат методи на работа, които д*. 
съдействуват за демократично 
развитие на обществото. След
ва да се разбере, каза той, че 
същността на демократизма и 
на публичността в решаването 
не се състои в това колко право 
е дадено на трудещите се да 
критикуват една или друга ела 
бост и отрицателни явления, но 
преди всичко колко те са фак
тори за осуетяване на тези сла
бости чрез изграждане на ста
новища и мерила по разни ак- 
туални проблеми и на съответ
ни трибуни.

изтък
на разпределението. I

ратедите.
Отговорът на секретаря на О 

бщинската скупщина, че причи 
пата за нефункционирането на 
събранията на избирателите ле 
жи в

се проявиха и някои
причините за които

е назйаче- 
Общинската 

скупщина, което би се занима- 
(Продължение на 2 стр.) _

това че не 
но лице в

СКУПЩИНАТА 
КАТО ОРГАН НА 
ВЛАСТТА И КАТО 

ОРГАН НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО
Уводната реч на председателя на Общинската скупщи

на за отчета на Общинската скупщина и нейните органи и 
самата работа на сесията показват, че живата 'практика из
хвърля на повръхността някои опити, които изискват извест
ни проДепи а начина па работата па Скупщината. Общинска 
•скупщг4па. кугто гшй-виеги орган на властта и същевременно 
орган на самоуправлението в комуната в досегашната си дей
ност не е) установила равновесие по отношение гласуването 
на решенията и обсъждаххе на жизнено важните проблеми.

Равновесието нарушават много точки в дневните редове, 
многото решения и ,актове, които гласува Скупщината като 
орган 'на властта. На практика излиза, че се гласуват реше
ния, които под готвят органите на 'управлението. Този начин 
па работа и обременеността на Скупщината с мпогоб^ойни ре
шения и постановления стеснява разискванията по съществе
ните въпроси на комуната и по жизнените въпроси па хората.

Последната сесия, която в дневния ред трябваше да 
разгледа над двадесет точки Iи която трая над шест часа, не 
успя да разгледа всички въпроси, така че някои информации, 
които [Скупщината трябваше да изизслугиа, бяха изоставени 
за следната сесия, а разискванията по информациите за снаб
дяването в града, за дейността на снабдителните трудови ор
ганизации и бяха съкратени зарад огрииченост на времето. С 
една дума разискванията по обществените въпроси, за огио- 
шепията между тесните интереси на някои предприятия и 
исканията и нуждите па гражданите, разискванията по ра
ботата па целия самоуправителеп механизъм в комуната, чд- 
сто се съкращават зарад гласуването на десетина нормативни 

• актове само па едно заседание.
Между отборпиците, а това го каза и председателят, 

съществува мнение, че някои компетенции могат да се пре
несат върху съветите и управата, с изключехте на ония, кои
то според Конституцията принадлежат на Скупщината и пред 
ставителния орган не може да. ги пренесе върху съветите, 'кои
то са само изпълнително-политически органи.

Въпросът за улесняване на Скупщината в нейната ра
бота, както бе изтъкнато па съвещанието в Бор, не е само 
принципно. Касае се да по-ефикасна работа на Скупщината, 
до времето на отборниците, до тяхната пълно внимавие вър
ху най-важните въпроси на комуната и гражданите, А сегаш
ната практика па изтощителни дневни редове не два възмож
ност за едно такова необходимо внимание.

В продължение на изложе
нието секретарят на Околийс
кия комитет подчерта, че в 
предконгресната дейност е о- 
бърнато голямо внимание на до 
сегашния начин на организира
не на комунистите. Той предло 
жи в трудовите организации, 
по обединените предприятия и 
териториалните организации ор 
ганизациогшата 
приспособи към конкретните ус 

и по-гъвкаво да обезпе-

мрежа да се

ловия
чи пълна вътрешна демократич 
мост. Така например партийни
те организации по селата биха 
обхващали района на местната 
общност, а по селата биха се 
организирали отдели и активи. 
В обединените предприятия ос 
вен основните организации по 
фабриките се препоръчва с ог
лед на по-опростеното действу
ва не на комунистите, единстве
на конференция на всички ко
мунисти в предприятието.

Всичко това се налага зарад 
съществените промени в обще 
ствено-политическите отноше
ния и стопанската система, вси
чко това изисква различни фор 
ми на мобилизиране на комуни 
стите, където биха се премах
нали явленията на „кулоарни” 
разискванията, та членството 
да стане деен фактор в изграж 
денето на политиката. Важно 
място във вътрешнопартийното 
развитие продължава да има 
критиката и самокритиката, е- 
динодушното пристъпване към 
въпросите на укрепване мате- 

(Продължение на 2 стр.)

Производителността па труда трябва да се увеличи

тическите обществени отноше
ния повечето помунисти и пър
вични организации са се бори
ли против отрицателните явле

живот и органите на самоуправ 
ление, в липсата на по-задълбо 
чеио съглеждане на идейно-по 
литическите проблеми и проти

\
Д. Йотов

\
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ОКОЛИЙСКА ИЗВОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ В НИШ
НОВОИЗБРАНИТЕ ОКОЛИЙ

СКИ КОМИТЕТИ НА СКнеприложима съществуват стар 
тови бази.

Личните доходи в околията 
са под югославското равнище, а 
също така и под равнището в 
Републиката. В две трети от тру 
довите организации личните до 
ходи са все още малки, особено 
там, където се е работило с де
фицит. В последно време лич 
иите доходи са повишени в ия 
кои по-големи предприятия, о- 
баче това не оказва по-зпачи-

ществуват благоприятни усло
вия за този производствен от
расъл. По такъв начин интен
зивното селско стопанство е мо 
гло да насърчи развитието па 
слаборазвитите райони като при 
това се настани ма работа зна
чителна част от излишна раб.от 
на ръка, което безспорно щеше 
да влияе за увеличаване на кул 
турио-битовото равнище 
селението.

Изтъкна се, че в променени
те условия на стопанисвано и 
разпределението па чистия при 
ход е все по-решаващ фактор 
в регулирането на отношенията 
в трудовите организации и ма 
сърчаваие за прилагане па по- 
съвремепна организация в про 
изводството, за увеличаване про 
изводитолпостта на труда, ико
номиите и пр. Разпределението 
според труда не е проведено до 
статъчно последователно. В 75 
на сто от трудовите колективи 
основен вид стимул е нормата, а 
в работите където нормата е

(Продължение от 1 стр.) 
риалпнте основи на самоуправи 
телнкя механизъм и на всички 
качествено пови свойства на на 
шите обществено-политическа 
и стопанска системи, при усло
вие да обезпечават пълна само 
сюятелкест на самоуправитсл- 
ните органи и ма трудещите се, 
когато става въпрос за управ
ляване с обществени средства.

Въпреки видните успехи в об 
ластта на идейно-политическа
та подготовка на комунистите 
следва да се държи сметка за 
единството на идейно-политиче 
ск,то образование и дейстиупз 
не па комунистите. Такова от
ношение към въпроса изисква 
вс.е по сложен път на развитие 
на нашето общество, за да мо
гат комунистите да се проявя
ват като главна направляваща 
политическа сила на развитие
то. Затова програмите на идео
логическо-политическата рабо
та трябва да се основават вър- 

,ху следеното и по-задълбочено 
то проучване на актуалните зъ 
проси по обществено-икономи
ческото развитие, на идейно-по 
литичекеите проблеми и явле 
ния, които възникват в дадеш 
среда.

Този въпрос е още по-актуа
лен и заради това, че от 34,000 
комунисти 14.866 души имат ос 
ноъно или непълно средно обра 
зованне, а само 2,447 са завър
шили някоя политическа шке 
ла. Проблемите по идеологичес 
ко-политичеекото изграждане 
стават още по-значими в усло
вията на действуване на прин 
ципите на ротацията и реизбор 
ността. Тези принципи, не мо
гат да бъдат приложени по-е- 
фектно без широкото включва 
не на млади и перспективни ка 
дри в процеса на общественото 
самоуправление. При това не 
бива да се забравя, че по-сме
лото избиране на млади и спо
собни кадри за ръководни по
литически длъжности е най-ре 
зултатна мярка за осуетяване 
на отпора срещу политиката на 
(д епро ф ес и о н а л из а ц и я та, както 
■и за освобождаването на ръко 
водни хора от редица полити
чески и други задължения. Е 
тази светлина е необходимо да 
се внедри в практиката на съ- 
вещаване с кадрите, които се 
планират за отделни функции, 
а всичко това с цел да се знае 
колко те са обременени и кол
ко имат възможност да се пос
ветят на длъжността, за която 
са избрани.

Из съдоклада Актуални зада
чи в развитието на стопанство
то, усъвършенствуване система 
та на разпределението и 
шаване на благосъстоянието на 
хората.

ОК на СКС — Лесковац
Атапасиеаич Милорад, Богдаиоаич Зора, Велкович Ми- 

лорад, Велкови^с Душан, Деичич Аптоние, Джокич Стоян, Ерац 
Олга, Здраппопич Злата,Здраокович Славко, Яиачкович Зоран, 
Костич Славко, Миряиович Бора, Маринковгсч Милисав, Митич 
Зорица, Младеиович Стоян, Николич Стоян, Павлович Миодраг, 
Петкоаич Весела, Попович Драгослае, Попович Брапи-мир, Ра- 
дойчнч Станислав, Раич Влаико, Станкович Рагко, Стояиович 
Влайко, Сгойкович Живаи, Стойкович Миодраг, Стояиович Дра 
голюб, Сгойкович Душан, Стоянов Винко, Стошич Милое, Сто
тни Стоядин., Тасич Лазар, Трайкович Боривое, Трайкович Йо
сиф, Трайкович Чедомир, Трайкович Сотир, Тоичич Иван, Три- 
фоиич' Богдан, Хайрулаху Асан, Цакич Браико, Цвегкович Зи

на на

мо влияние върху средното ра 
вмище на заплатите. Затова е 
необходимо по въпроса за жи 
Зменото

рие.
Околийския комитет на СК е избран Сто-За секретар на

ян Джокич.
равнище да се прояви 

по-голнма настойчивост и по- ОК на СКС — Ниш
голямо внимание. •

В разискванията по доклади
те и съдоклада участвуваха 
мнозина делегати. Присъствува 
шият на конференцията член 
иа ЦК на СЮК — Миялко То- 
дорович също така взе участие 
тз разискванията като говори за 
някои стопански проблеми у 
нас.

Алексич Александър, Алексов Георги, Богданович Мла
ден, Велнчкоаич Миодраг, Видойков\1Ч Димитрие, Госпавич Ми 
лоааи, Гибелни Екатерина, Жарич Миодраг, Живанович Михай- 

Живкович Любиика, Златкович Любомир, Игнатович Матея, 
Игнатович Томислив, Игич Любиша, Илич Буков, Илич Радой- 

Йовович Десимир, Киежевич Данило, Козич Петър, Кръстич

по.

1СО,
Вито мир, Кръстич Миодраг, Лазаревич Илия, Матич Велимир, 
Михайлович Кръста, Младеиович Стоян, Николич Витомир, 
Николич Дтю.гослав. Николич Радивое. Огияисви-ч ииж. Влади- 

Радиаоеви-ч Милош, Радичевич Олга, Ристич Неиад, Сава- 
Сапа, Савопич Петроиие, Симич Божидар, Симич д-р. Мла

мир, 
тил
ден, Симич Славолюб. Спасич Душаика, Станкович Миливое. 
Стояиович Драгомир. Стояиович Здравко, Стояхювич Надежда, 
Теиевич Радич. Цвеич Живорад, Шелмич Братимирка.

За секретар на Околийския комитет иа СК е избран Ма
тич Велимир.

ИзказЬане на АЛиялко ТодороЬич
След като подчерта успешна

та работа ма конференцията, на 
която се прояви единството на 
Съюза на комунистите по осно 
вните въпроси и генералната ли 
ния на СЮК, Миялко Тодоро- 
вич посочи три основни проб
лема, които произлизат от раз
витието и положението на на
шата страна.

Интензификацията на произ
водството в съвременната орга
низация и издигането на произ
водителността на труда, проб
лем, който съзряхме преди ня 
колко години, е нужно преду- 
словие за по-нататъшно разви 
тие във всички области на жи 
вота. Трудностите и слабостите 
в стопанството, колебанието на 
цените на пазара възникнаха 
именно затова, защото този про 
блем не е решаван на време. На 
сегашното равнище на проми
шленото производство стокооб
менът с чужбина достигна 2 ми 
лирада долара, а след няколко 
години трябва да се удвои.

Затова производството трябва 
да бъде способно за такъв ме
ждународен обмен и да задово 
ли нуждите на домашния 
зар.

от сътрудничеството с коопера
циите зависят неговите прихо
ди. При това увеличението на 
пените е едно от мероприятия 
та на селското стопанство да се 
осигурят по-големи средства за 
неговото по-бързо развитие.

В настойчивостта да повдиг
нем производството на още по- 
голямо равнище, продължи То 
дорович, трябва да държим сме 
тка за личните доходи и жизне 
ното равнище на трудещите се. 
По-големите цени на труда тря 
бва да дават и по-голямо произ 
водство. Затова непосредствени 
те производители трябва да 
бъдат способни да овладяват 
сложните машинни операции. 
Време е фондовете да нараснат 
за сметка на личните доходи. 
Увеличението на личните дохо
ди ще се постигне чрез децен
трализация и чрез оставяне на 
повече средства на трудовите 
организации за увеличение на 
производствените възможности 
и за подобряване на жизнени
те условия на работниците.

На края др. Миялко Тодоро- 
вйч изтъкна необходимостта, че 
за осъществяването на тези круп 
ни задачи. Съюзът на кому
нистите трябва да разоткрива 
и анализира пречките в по-на
татъшното развитие, които спъ 
ват по-нататъшното развитие и 
от тези отношения да правят 
изводи за своята идейно-полити 
ческа работа.

СЕКТА К-15
,,Всенародното” разискване 

по предложението за отменява 
не на 
К-15 е

домове по адриатическия бряг. 
Ако сега се премахнат картите 
К—15, почивните домове ще ос 
танат празни. Излиза, че щом 
амортизацията на тези сгради 
ще трае следващите 50 или сто 
години, то и К—15 трябва да се 
запази за децата и внуците ни 
и за техните интерпланетарни 
пътешествия, тъй като те веро 
ятно ще отиват там на почив-

картата за пътуване 
прекрасна панорама на 

мощта и слабостите на тъй на 
речената социала. Покрай всеоб 
щото деклариране на принци
па на заработка според труда 
едновременно се води борба 
гоотив всяко намерение макси 
мално да се намали преразпре
делението на националния до 
ход чрез многобройни неулови 
ми канали.

Извънредно широк ? спектъ
рът на аргументите, с които се 
доказва как е неоправдано да 
се отменяват облагите. Всички 
тези аргументи обаче неатрекъ 
снато се въбтят в тесен кръг— 
между борбата за лични бене- 
фпцитг, позоваването на патрио 
тнзъ-ч и богобоязлнвото преда

ка.
Подобни аргументи могат да 

се намерят цял куп. Дори и по 
вече, отколкото други аргумен 
ти, основани на изчисленията 
за товара, който е хвърлен въ 
рху предприятията и бюджета, 
които са длъжни внасят опре
делени суми като обезщетение 
на ЖП за картите К—15. Да 
не говорим колко всичко това 
е съчетано с принципа: разпре 
деление според труда, защото 
от това бреме на разходи една 
кво понасят ония, конто карта 
та обикновено п не ползват, и 
ония. конто с нея се поразход 
ят и по нгеолко :. 
т.ра.

ване на духа и ума поед олта
ра на бога, наречен К—15, из 
мислен и коронякан по време 
на владичеството на админнет- 
рацпята.

Съвсем сериозно 
се обяснява как, като се према 
хнат картите К—15, хората ня 
ма да имат възможност да упо 
знават своето отечество. С дру 
гп думи. ако нашето отечество 
иска народът му да го упезнае, 
то трябва колективно да запла 
ти за тази услуга около осем— 
девет милнгрда динара Във вид 
на облагане в^рху личните до 
ходи.

Или, предприятията от Сър
бия са построили свои почивни

4

нагрпмер
пови-

Около това има и други газо- 
блемн. Ако например средства 
та от К—15 се включатпа- в лични
те доходи, как ще бъде избегна 
то онова, което обременява за 
работката? Но защо пък да се 
занимаваме с тези неволи. По 
лесно е да се тръгне от нещо, 
което някога е било короняса 
но от някой, от което е създа
дено неприкосновено божество 
отколкото да се правят сложни 
изчисления, каквито са напри
мер: колко да се намали обла
гането върху личния) доход или 
как изобшо трябва ла се 
ни принципът на това облагане 
в проценти, въз основа на кои
то расте всичко нужно или не 
нужно — ако расте стопанство

Досегашните капиталовложе
ния са били използвани за из
граждането на нови капаците- 

средства са били

Говорейки за подобряването 
на селското сто'панство Миялко 
Тодорович подчерта, че социа
листическият сектор толкова е 
нараснал, че с основните си сре 
дства все повече привързва 
частния производител, защото

ти ,а малко 
отделяни за модернизация и ре
конструкция. В изменените ус 

' ловия на стопанисване кому
нистите следва да влияят за то 
ва непосредствените производи 

станат носители на раз
М. Баки-ч

тели да
ширеното възпроизводство, да 
бъдат решаващ фактор в тех 

и техноложко разви 
тие на предприятието, за укреп 

процеса на обединяването 
по-бързо включване в ме

изменим еското

ване 
и заждународното разделение

за създаване на още по- 
условия в

на
то.труда,

добри матеииални 
трудовите организации и 
производителите.

Благодарение на големите ка 
освен Ниш ва

(„Ик. политика”
на

От сесията на Общин
ската скупщина в Ди- 

, митровград
^Продължение от 1 стр.)

питаловложения
стопански центри ставатжни

и градовете Пирот и Прокупие, 
а големи резултати в промиш- 

са отбелязали
вадо изключително с тези въп
роси, не може да задоволи ни 
кого. В Статута ма Общинска
та скупщина ясно е казано 
■кой, кога и защо свиква събра 
ние на избирателите и никъде 
не се споменава, че е необходн 
мо назначаване на лице. което 
изключитетлно да се занимава 
с тези въпроси.

НаК|Т>ая можем само да съ
жаляваме. е съдейки по разке 
кваниата иа сесията, не всич
ки отбор ници са запознавали из • 
бирателите с отчета на Общин 
ската скупщина и че не можа 
хме да чуем мнението на по- 
широк кръг граждани, от което 
Общинската скупщина може 
да извлече много положителни 
изводи за своята петнадесетте 
сечна дейност.

леното развитие 
и градове Димитровград, Кур- 
шумлия и Бабушница. В Вела 
Паланка, Свърлиг, Гаджин Хан
и Дольевац в това отношнеие 
се предприемат съответни мер
ки. Понастоящем се изразход
ват 18 милиарда _ динара за ре- 
конструкции, разширяване и из 
граждане на нови мощности в 
околията.

Обаче стопанският възход е 
могъл да бъде по-бърз ако ре
дом с промишлеността е проя
вена по-голяма настойчивост за 
развитието на селското стопан
ство в ония общини, където съ

Ш
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За някои проблеми в дейността на Съюза 
в Босилеградска комуна

на комунистите Профсъюзите пред 

Осмия ковгрес ва Съюза 

на югославските 

комунисти
НЕОБХОДИМ Е ПРЕЛОМ В РАБОТАТА

Тези дни Общинският коми
тет на СКС в Босилеград прове 
де разширено заседание, на ко 
ето бе извършен анализ на раз 
витието и проблемите в органи 
зациите на Съюза на комунис

те организации, а не се 
риемат мерки за 
индивидуална работа с остана
лите.

ващи в СК много се задължа
ват и затова затрудняват семей
ствата им, или пък се приемат 
за да се намират и жени в ор
ганизацията.

По въпроса за кадровата по

предп-
по-сериозна коитовземе такива решения, 

да бъдат най-лобре съгласувани 
с жизнените интереси на всич-

Като най-масова организа
ция ма трудовите хора в наша 
та страна профсъюзите са жи
во заинтересувани Осмия кон
грес да даде възможно по-плод 
отворим резултати. Най-много 
зарад това, че се очаква Ко- 
гресът да утвърди хода на по
нататъшното развитие на на
шата социалистическа иконо
мика, да постави в центъра па 
вниманието жизненото пазви- 
ще,да разреши въпроса за по- 
правилното .разпределение на 
националния доход между от
делните стопански отрасли и 
да определи по-нататъшните на 
сокн на развитие на работни
ческото и обществено самоуп
равление и на непосредствената 
социалистическа демокрация.

Разговорите, които се водят ции. преразпределението на на- 
сега в I роф Съюзите са продъЛ цисналния доход в полза на 
жение на разговорите, които трудовите организации и дава- 
се водеха на Конгреса на Съю- не възможност на гредприяти- 
за на профсъюзите през про- ята да водят самостоятелна по- 
летта литика по отношение ма раз-

Разбпраемо е, че в така обе- ширеното възпроизводство. То- 
»„ста активност „а „рофс™„
те има често и съвсем противо конгрес на профсъюзите, които 
положил становнища за това. активираха повечето грофсъюз- 
кое ще е иай-целесъобр.азното ни организации по отношнеие- 
решение по отделните въпроси. приготовленията за Осмия кон 
д ■ грес на СЮК.Това е и нормално явление ко ^Впрочем становищата, заети 
ето съпровожда системата на от Конгреса на профсъюзите са 
непосредствената демокрация Съставна част на политиката,,, 
каквато се развива в нашата която бе прокламирана на Пле
страна. Нашата система на об- нУма иа %*юза на комунистите к — и която ое изразена в Насоки-
ществено самоуправление хе за Осмия конгрес,
чието ръководно начало на об- Почти всички организации на- 
щественото развитие, е широ- профсъюзите взеха най-дейно-- 
ка размяна и съгласуване на участие в неброените разгово- 
да превъзмогне и реши положи ри, които ггоез последните ме- 
телно всички разногласия ко- сеци се водиха у нас. Най-мно- 
ито произлезнат като резултат го е говорено за работата на 
от практическото им прилагане органите на работническо само' 
в живота в социалистическото управление, за отнопенията в 
строителство. Такъв е случаят колективите и за подобряване 
и сега когато профсъюзите раз условията на стопанисването и 
виват все по-оживена дейност изпозване на мощностите. Кол- 

В. Велинов ' за да може Осмият конгрес да кото по-наближава цремето на
Осмия конгрес, толкова по-все-

............. ................... ............................................. ...................... ................................ ..................................................... . страНна и по-разнообразна ще
става дейността на профсъюз
ните организации. По такъв на
чин пък профсъюзните органи
зации допринасят към общите 
разисквания, които пред Осмия 
конгрес се водят у нас за об
щественото развитие и нашето - 
социалистическо изграждане.-

Въпреки многобройните рази
сквания за приемане на повече ки трудови хора.

Профсъюзите са най-гризва— 
ни да мобилизират трудовите 
колективи по разрешаването на 
всички въпроси, конто са изло 
жени в Насоките за Осмия кон 
грес. Многото въпроси, които- 
се разглеждаха в профсъозите 
от началото на тази година, са 
най-ярко потвърджение за тех. 

към

* ■ ...

актуалните-подходния
проблеми на нашето обществе
но развитие. Още на Петия кон 
грес на югославските профсъю
зи като най-важни бяха изтък
нати въпросите на жизненото 
равнище, на използване мощно, 
стите в стопанските организа-

ИЗГЛЕД ОТ БОСИЛЕГРАД
тите през изтеклите девет месе литика в Съюза на комунисти

те бе изтъкнато, че вече се пра 
вят усилия за по-успешно раз
решаване на този въпрос. Про
веждане на принципа на рота
ция вече се прилага. За предло 
жените членове за новите ръко 
водства отворено се разисква, 
като този път повече внимание 
се насочва към младите хора.

В изтеклия период значител
но е подобрена и работата на 
първичните организации за ор
ганизационно заздравяване на 
активите на СК.

жени в организаците техният 
брой все още е незначителен. 
От 450 комунисти в комуната 
само 31 са жени. На конферен
цията бе изтъкнато, че на то
зи въпрос ще се обърне още по 
вече внимание занапред.

Все още има известни нераз 
бирания когато става дума за 
активността на жената, а в пър 
вичните организации недостатъ 
чно упоритост и желание тези 
отрицателни явления навре
ме да се премахват.

Обикновено когато се обсъж
да този въпрос се отива в две 
крайности: или жените члену-

ца.
Бе изтъкнато, че в изтеклия 

период чувствително е подобре 
на работата на първичните ор
ганизации по въпроса за прие
мането на нови членове, идей
но-политическото издигане и
пр.

На територията на комуната 
от 18.368 жители — 450 души са 
членове на Съюза. В сравнение 
с останалите общини броят на 
комунистите е малък. В измина 
лия период са приети 32 нови 
членове, от които 3 жени, 19 
младежи и 10 работници. В сра 
внение с последните няколко го 
дини се чувствува положителна 
тенденция към по-оистемна под 
готовка и приемане на нови чле 
нове в Съюза на комунистите, 
обаче някои първични органи
зации не са достатъчно последо 
вателни в изграждането на кри 
терий при приемането им. За
ключенията на Ш-ия и IV-ти 
пленум не са проведени до 
край.

Положителен е курсът към 
приемане на повече работници 
и младежи в редовете на Съю
за на комунистите защото по- 
рано повече са приемани слу
жещи. И сега 50 на сто от тях 
са служещи. Това обаче не зна
чи, че се отрича кчаеството на 
останалите но тук се прие пре
ди всичко една идейна слабост 
— нееднакъв критерий, за ра
ботници и служещи.

Във връзка с приемането на 
селскостопански производители 
в редовете на Съюза на югосла 
вските комунисти все още им^ 
слабости. Приемат се предимно 
бедни стопани, които нямат въз 
можност да останат на село, а 
изоставят напредничави селско 
стопански производители, кои
то могат да спомогнат за подо
брение на селскостопанското 
производство.

Следствие на това в някои 
първични организации не съ
ществува определена мярка ка 
то се цени дейността само на о- та причина 
ния, които вече активно работ
ят в обществено-политически-

По следишв на избирашелнише събрания в иодружпицшие на ССРН

Въпроси без отговори
— Какво искат гражданите от Висок и Забърдие?

■ ■е единствения начин да раздви
жим културно-забавния живот 
по селата, който ако изключим 
транзисторите, е на равнище
то от преди двадесет години.

По всичко личи, че не е да
ден и отговор на въпроса защо. 
транспортното предприятие от 
Пирот не иска да продължи ре 
йсовата линия до Долни Криво 
дол. - — -

жни.да се справят с тези от- _
рицателни явления, както в ра Димишров1рад 
ботата на кооперациите, така 
и на някои предприятия в вра

Избирателните събрания 
дружниците на ССРН в Дими
тровградската община привър
шиха. На тези събрания граж
даните живо са обсъждали ка 
кто многобройните организа
ционни въпроси в ССРН, така 
н често практически жизнени 
въпроси. За отбелязване е, че 
много въпроси се повтарят ве 
че голини наред, което показва 
че или нищо не е ггре/угрието Още по-интересни са въпро- 
за тяхното .разрешаване или сите поставени на избирателни 
на гражданите ие е дадено съ- те събрания в район Забърдие. 
ответно обяснение, че' някои Въпросът за електрификация- 
въпроси, свързвани с материал га сега когато далекопроводът 
ни разходи, не могат да се раз 0 приближен до Козарица изпъ 
решат при сегашните условия, ква пак иа преден план. Пред- 

Гражданите от Висок напри приети са и конкретни мерки, 
мер и този път поставиха въп- Радейна на пример е купила 
роса за подвижната кииоапара стълбове, събрала известни сре 
тура която вече две години летва от гасене иа вар. Същото 
лежи" неизползвана в Цеитъ- са направили и Петърлаш. Сми 

ра за култура и забава. И този ловци, Височко Одоровци, >го 
въпрос не се поставя за пръв 

Не може да се каже, че

в по

ОБЩИНСКА 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА СЮМ

да.
И най-сетне да се послужим 

с думите на един отборник изре 
чени на сесията на Общинска
та скупщина, че е крайно вре 
ме да трудовите организации ка 
то цяло да излезат от кръга на 
собствените си 'интепеси и над 
превала към печалби по всяка 
цена а да спазват обществени 
те интереси.

За да може да се даде отго
вор иа тези въпроси и най-сет 
не за да могат да бъдат разре
шени, трябва да се намери на
чин исканията иа гражданите 
да сг-ц иач по всички разполага 
еми канали до онпя органи, ко 
нто са задължени да ги реша
ват, а ведно с това същите 
чрез Социалистическия съюз 
да осведомят гражданите за 
взетите решения.

Общинската конференция на 
Съюза на младежта в Дими
тровград ще се състои на 22 но 
ември 1964 година. За конферен 
цията са избрани 90 делегати, 
които ще представляват 54 ак
тива на Съюза на младежта.

Доклад за работата предвари 
телно ще бъде доставен на вси 
чки делегати и активи на СМ, 
а на конференцията ще бъде из
песен доклад за мястото и роля 
та на Съюза на младежта в 
стопанското развитие на кому
ната.

средства за една 
ция все още няма достатъчно. 
Хората търсят изход в продаж 
бата на селскостопански произ 
ведеиия, / обаче 
кооперации не искат да изку
пуват
Примерите изнесени и на сеси 
ята на Общинската скупщина, 
че тази година „Нишава” е из 
купила само 100 килограма ябъ 

цена

такава ак-
път.
са предприети мерки да се ку 
гш агрегат, който е е дим спзеи а 

за иеизползването 
на подвижната киноапаратура. 

А подвижната киноапаратура

А. й р. з.
земеделските

техните произведения.

В „Ниле“—40 милиона износ 55лки
60 динара килограм и същите 
продава по 120 динара, предиз
викат не само загриженост, но 
изискват и конкретни - мерки 
за коренно изменение иа дей
ността иа

отпо

Предприятието „Васил Ива- 
нов-Циле” е постигнало през 
последните три месеца видни ре 
зултати в реализирането на сво 
ите произведения. В споменато 
то време предприятието е реа
лизирало произведения иа стой 
ност от 83.660.000 динара.

Предприятието е доставило в 
чужбина стоки на стойност от 
40.000.000 динара. Главно изно
сно произведение са били кутии 
за музикални

нара. Най-голяма част произве 
дения са реализирани на тери
торията на Ниш и Белград. На 
домашния пазар главно са про
давани: радиокутий, шкафове, 
дивани и др.

Заслужава виимдние това, 
че предприятието само през ме 
сец септември е продало стоки 
за 37.000.000 динара. Според из
явлението на Васил Тодоров, 
комерциалист в предпрйятието 
през септември е била постигна 
та най-голяма месечна реализа 
ция от съществуването му.

кооперациите,, което 
щс допреиесе да се върне дове 
рието на частните произволите 
ли към същите.

Изправен пред тези труди11 
всекидневни проблеми Соцпа-у 
дистическият съюз като органи 
зация не е в състояние да ги 
решава. Той може само да ра
зисква по тях и

автомати. На до 
машния пазар през последните 
три месеца предприятието 
ализирало стоки за 43.660.000

по съответен 
мач им да ги презептпра на ком 
потентните органи, конто са Дъл

е ре
Обикновена картина на босилсерадския пазар — няма доста

тъчно произведения
ди !
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На стопански теми 0(Яи< ебм&гшц

Големи пречки но организираното горско 

стопанство в Босилетрадска комуна АЖУРНО СЪДЕНЕ, НО 

И ПОВЕЧЕ ДЕЛАВ Босилеградска община и- 
мат пълно оправдание когато в 
горското стопанство гледат ед
на от главните стопански дейно 
сти в комуната. Това е отразе
но и в проектите за седемгоди
шния план — да се внедри ор
ганизирано залесяване н орга-

Затова компетентните общин
ски органи в Босилеград още 
преди подсигуряваха угрозени- 
те терени чрез залесяване с ака 
цпи. По този начин с защитен . 
пътят през Бесня кобила, за 
Власпна, Долно Тлъмино и дру

ската стойност и горите, зщото 
за траверси е необходимо хуба 
во техническо дърво.

При насочването към произ
водство на дървеино и строите 
лпо дърво, производството на 
железопътни траверси действи 
тел по минира основните концеп

I

В една информация се изтъ- наистина върши обемиста ра- 
ква че Общинският съд в Ба- бота и при това със завиден 
бушгшца все до миналата годи успех. Но фактът, че делата са 
на с имало много незавършени и растеж дава повод да се по
дела особено ,граждански де- гледие и другата страна на в-ъ- 

имало доста- проса и да се изтъкне един
не ела” аагцото не е

1ъчпо съдии. От миналата го- друг гуюолем, които вече 
дина пък работят трима съАИИ. работа на съда, по на полити- 
които до края па първото по- че ската работа па терена. В 

на' тази година са за- самата информация се конста-
пякои хора „обичат"лугодие

вършили граждански дела и тира, че 
взели решения, а в останалите да се съдят, и че някои села в 
холът си тече нормално. Че ра- това отношение са далеч на- 
бота е имало достатъчно гово- пред пред останалите като Ка 
ри и фактът, че к-ь.м края ма лугерово. Остатовица, Ясенов 
1971 година е имало 518 пере- Дел, Богдановац и други, 
шепи дела, към клая иа 1962 За хората от тези села съде- 
такива е имало 728, към края пето е обикновено явление. То 
па миналата година — 598 а обаче създава нетърпимост меж
през първото полугодие тази ду хората и разни кавги и раз- 
голина е имало 398 дела повече карвания и може би не ще 
в сравнение със същия период бъде лошо ако обществено-по- 
мммалата година или за з9,7 литическите организации обър
на сто повече. В течение на пат повече внимание на това 
миналата година съдът е-поду явление, 
чил 3,230 дела, ог които е за
вършил 2,550. Или, да бъдем по-прецизни: 

работата на обществено-полити
На всички решения на съда ческите 

е имало 531 обжалвания, 
основа иа които са отхвърлени съюз

организации, а преди 
въз всичко па Социалистическия 

не е била достатъчно 
119 съдебни решения, докато обърната към този проблем. Не 
от 251 осъдени лица обвинени- се е работило достатъчно вър- 
ята са отхвърлени за 35 души. Ху изкореняването на това яв- 

В течение на 1963 година съд леиие. Когато имаме предвид 
ът е разпитал 10.599 лица в ка- това, тогава не е чудно, че по 
чеството на свидетели. Оощшт- тези села мировите съвети не 
ският съд в Баоушница се реди са оправдали своята функция 
между ^по-ажурните съдове, за- в оазрешаването на разни раз- 
щото броят на отхвърлените мирици 
съдебни решения е по-низък от 
републиканското равнище.

Като че ли

и спорове.
А те могат доста да помогнат 

в заставянето на ненужните 
на пръв поглед разкарвания оп съдилищата. 

всичко е в ред когато се гово
ри за работата иа съда, който

ГОРИТЕ СА НЕПРОЦЕНИМО БОГАТСТВО
От 1962 година насам се при

бягва към преориентировка и 
промяна на структурата на го
рите, с които се залесява. Това 
важи особено за районните, къ 
дето са унищожени дъбовите 
гори, които нямат особена сто
панска стойност. На тяхно мяс 
то, с глед на съществуването 
на всички условия, ще се заса 
ждат разни видове бор. На ня 
кои места в силно деградирани 
те гори се предвиждат и „чис
ти изсичания”, а покрай това 
според плана трябва и по-ната
тък на съответни площи да се 
засаждат бързорстящи дръвче 
та като тополата. По този на
чин ще се измени и структура
та на горите,в която боровете и 
тополите ще преобладават, тъй 
като тяхната техническа стой
ност и техният процент на ек
сплоатация е значително по-го 
лям отколкото на бука и дъба.

Но, един въпрос, който сигур 
но ще пречи за осъществяване
то на тази замисъл от седмего- 
дишния план, не е достатъчно 
определено уяснен. В частния 
сектор има 12.840 ха, а в обще
ствения — 4,059 хектара гори. 
Малко е чудно, че горите като 
обществено богатство на тази 
територия са повечето в частни 
ръце. Логично е, след конститу 
ционните разпоредби това съот 
ношение да бъде обратно. Мо
же би традиционните моменти 
са изиграли решителна роля. 
Изводът се налага сам: никой 
не е вложил усилия тези про
порции да се променят, нито 
пък е търсил оправдание за съ 
ществуващото положение. Но, 
да оставим това настрана. По
ставя се въпрос как да подо
бряваме горското стопанство в 
частния сектор? И още един — 
че още не са уредени отношени 
ята на тези терени, на които с 
обществени средства са извър
шени мелиорационни работи в 
частния сектор.

Органите по горското стопан 
ство в Общинската скупщина в 
Босилеград имат трудности във 
връзка със сътрудничеството с 
частните стопани около екегою 
атацията на сливниците. Коо
перациите, а специално тази в 
Долно Тлъмино, и покрай стано 
вището да се ограничи изсича
нето на горите за траверси, без 
договор с органите в Общинска 
та скупщина сключват догово
ри с частните стопани за тра
верси, а след това упражняват 
натиск върху органите по горе 
кото стопанство да одобрят сеч 
та. И най-често в горското сто 
панство попускат. Това допри

нася за намаляване на стопан-

ции на седемгодишния план занизирано експлоатиране на го
рите.

Босилеградско има 16,899 хек 
тара гори, от които в обществе 
ния сектор 4,059 ха, и 12.899 хе 
ктара в частния сектор, пре
димно деградирани гори. Дъбо 
вите гори заемат 320 хектара. 
Те са предимно частни и поч
ти унищожени. В общинската 
скупщина знаят, че без прео
риентировка на бързорастящи 
и качествени дървета и без въ

развитието на горското стопанс 
тво в Босилеградско.

М. Б.М. Бакич

Срещи с хораша Шосе, електричество и • • •

Същински есенен, октомврий 
ски обУкгчек ден е в Дерекула. 
Зоран и аз не отложихме пъту
ването до Нашушковица. Исти
на, лошо е времето, но — рабо
тата трябва да се завърши...

От оловното небе от време на 
време ръси дребен дъждец, а 
спускащата се мъгла низ дере
тата като че ли навестяваше ве 
черта.

— Ето, преди няколко години 
само, този път го нямаше.

— Да...
— А сега . .. колко само е по- 

добре.
— Но с мъка се направи, Ис

тина, хората се отзоваваха ка 
акция, но... имаше и такива,

които не искаха да работят от 
начало... После — 
дружиха към всички.

По този начин и 
върши бързо и сега нашушков 
нани не се тикат по безпътица
та, а имат хубав набит път...

Отборникът Зоран Лепоев та 
зи вечер имаше още по-трудна 
задача. Трябваше да говори за 
електрификацията. Тази акция 
вече е в течение, но трябва да 
се побъпза...

Влизаме в полумрачното учи 
лищно здание в Нашушковица. 
Хората са се насъбрали 
чакат. При слаба светлина на 
мъждукащо фенерче събрание
то започна.

— .. .другари и другарки, ще 
трябва да побързаме с електри 
фикацията, защото — 29 ноем 
ври не е адлече. . .

— Така е! чуват се

веждане на съвременни мерки 
за отглеждане и защита на го
рското стопнство то не може да 

желаните стопански ефек

и те се при

пътят се за-
даде гласове.

За Двадесет и девети ноецнрри 
— Деня на републиката ще тря 
бва и по нашите домове да свет

ти.
Затова се и планират сериоз

ни мерки, които да обезпечат 
положителен годишен баланс 
в растежа и експлоатацията. 
До края на 1970 година в обще 
ствения и стопанския сектор 
ще се залесят 449 хектара, ще 
бЪдат мелиорисани 1,511 и ще 
се организира отглеждане на го 
ри на 725 хектара. След осво
бождението са засадени нови 
борови гори на площ от 2.000 
хектара. Паралелно с това тря 
бва да се уредят и проблемите 
около напасването на добитъка,

не електриката.. . 
— Какво става с общината, 

ще помогне ли малко и тя — пи 
та един.

-—Разбира се, както винаги.
— Трябва по-скоро...
— И на събрания да не седим 

в мрак — дохвърли шеговито 
някой.

— Ако някой не нека елек
тричество

и ни

нека живее в
мрак. . .

— Така е... 
Събоаниетоизсичането на горите и да се 

направи преориентация в сми
съл да се експлоатира целулои 
дното дърво и дървета за стро
еж, а да се ограничи изсичане 
то на дърво за траверси, защо
то това нещо много допринесе 
горите в Босилеградско да загуб 
ят от стопанската си стойност.

съществуващите 
на го- 

и в

ПОГАНОВО Единзавърши, 
тр- дов договор е направен. Тру 
долюбивите нагиушковчани не 
дават времето да ги изпревари..

На тръгване ни изпратиха с 
„на добър път” другари и елатеКооиерашивнияш сьееш 

йред сериозна задачаОсвен това
разпоредби за запазване 
рите не се спазваха дори 
торското стопанство в общес
твения сектор, без да 
за частните лица, които жесто 

това богатство.

Обаче този Път не било така. 
Поради слаба кълняемост пред 
понятието върнало на коопера 
пията цлата доставка, а тя го 
внесла в книжата при пописа 
и в заключителния баланс за 
1963 година, макар, е вместо то 
ва трябвало да търси отговор
ност за такова сделка.

Според намереното положе
ние и мнението на финансова
та инспекция, 
ще трябва да отчисли тази го 
дина 795,000 динара и с това да 
намали своя доход .зарад необ 
мисленото сключване на таки 
ва сделки от страна на ръково 
дството на кооперацията,

По този въпрос ще разисква 
кооперативният с-ьвет и ще ви 
дим дали семето ще бъде реа
лизирано както някои в коопе 
рацията все още мислят или 
кооперативният съвет ще наме 
ри виновния, ако не желае да 
отчисли сумата и да намали до 
хода за 795.000 динара.

По решение на финансовата 
инспекция цри Службата на об 
ществено книговодство коопе
ративният съвет на земеделска 
кооперация в Поганово на сле 
дващото заседание трябва да о 
тчисли или да намери виновни 
ка за загуба от 795.000 динара,

Преглеждайки книжата на 
споменатата кооперация, фина 
исовата инспекция е намерила, 
че някои слабости в работата 
от предишните години неоправ 
дано са продължени и тази го 
дина. Това е изразено в неор- 
ганизирането изкупуване и пре 
работка на 525 кг семе 
ви круши през 1962 година, ко 
ето е загубило кълняемост 
станало неупотребимо. Стойно 
стта на семето 
795,000 динара. Изкупуването 
на семе от диви круши коопе- 

и преди 
е продавала 

в Бел
град. като е осъществявала го 
леми приходи.

говорим

ко унищожават 
Тогава е разбираемо защо не 
са прилагани и други защитни 

Инсектите например са 
- напаст за горите и 

нападат и младите дръвче
мерки, 
същинска
вече
та, а службата по горското сто
панство не прилага средства за 
унищожаването им. „Ловът на ст 
ъбло” все още е единствената 
мерка за борба срещу инсекти-

кооперацнята

те.
значениеОсвен стопанското 

отглеждаднето на горите и за
лесяването на този терен им!а 
отделно значение, 
ше необходимо да се разширя
ва обработваемата площ за сме 
тка на горите. Изкореняването 
на горите беше единствен 
чик Затова ги унищожавала 
безмилостно, създавайки ерози
вни пояси. Сега опасността от 
наводнения зстрашава не само 
населените места, но и съоб-

от ди-

и еНякога бе

Зоран Лепоеввъзлиза на

пак. А онова, което е до нас — 
не се безпокойте...

Дълбокият октомврийски мр-
на-

рацията е вършила 
1962 година и го ак пак прие своите пътници за 

Звонци. Късно през нощта ние 
пристигнахме в Звонци доволни 
че успешно завършихме „зада

чата”. ..

на предприятие „Семе”
I

щителните артерии. Р, Зарков М. Андреевич



ВРЛТСТВО 5

Из работата на земеделската коойерация в Босилеград ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ 

СТРОИТЕЛЕН РАБОТНИКБЕЗ ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО
Стойко Сотиров от Божица трудов стаж като строгггелен р! 

беше на 11 години, когато за ботгшк. На неговия юбилей на 
пръв път започна да работи с мерихме го край строещия се 
баща си като строителен работ Дом на ловците в Босилеград, 
ник. Сега е на 63 години и все Работниците бързат да довър- 
още работи като ръководител шат започнатия домдокрая на 
на строежите в Босилеград.
Много години не е работил, но 
сега вече има равно 30 години

Земеделската коперация в 
Босилеград поради специфични 
те условия на тоя край през е- 
сента насочва вниманието си 

изкупуване на земеделски-

пари с бране на шипки, а също 
така и кооперацията е имала 
добри печалби.

кооперативни блокове и сътруд 
ничество с частните земеделски 
производители. Защото без зе
меделско производство коопера 
цията няма никога да отговори 
на своите задачи.

В търговията: оборот
180 милиона динара

Търговията заема 
то в дейността на кооперация
та. През тая година е направен 
оборот от 180 милиона динара. 
Кооперацията има добре обзаве 
дени 'магазини в града и по се 
лата. През последните месеци

към
те произведения и снабдяване
то на населението със стоки за 

зимата, когато съобщения

от около
годината, а той старият пред
приемач и работник вървеше 
от един до друг и даваше на
пътствия за работа.

— Сега вече очаквам пенсия 
— започна старият Стойко — 
доста е от мене. Работил съм на 
много строителни обекти в 
Ниш, Белград, София и Скопие. 
Това за мене не представа ни 
каква трудност. Домът на лов
ците в сравнение с онези ог
ромни постройки, на които съм 
работил представява малък 
строителен обект. Но за нас, в 
Босилеград 
важен.

през
тас вътрешността се прекъсват. 
Затова в кооперацията тези дни 
всички са заети с тези задачи. 
Изкупната станция на коопера
цията е изпълнена със селяни, 
които предлагат своите 
В настоящия момент най-много

първо мяс Б. Ник.

Въпреки че гражданите търсят овчи 
глави, те се хвърлят в „Нишава44стоки.

възможност на гражданите да 
гн използват. Крайно време е 
за такива и подобни проявила 
отговаря някой.

Неотдавна земеделската коо 
перация ,.Нишава" в Димитров 
град извърши клане на овце. 

Щ Главите са дадени на комунал 
пото предприятие ..Услуга", за 
да ги продава за сметка на коо 
пералнята. ,,Услуга" продава о 
вчнте глави обикновено по 70 
динара една. Този път понеже 

|| цената диктуваше кооперацпя- 
К та главите га продавани по 120 
Ц динара. Разбираемо е, че пора 
Ц1 дп високите цени гражданите 
Щ не ги купуваха. И покрай пре- 
Щ дупрежденпето от страна на 
Щ продавача, че главите не купу 
Щ ват хората, не 
Щ сходно да се
Ш същите , - за лд се продадат. 
Ц След няколко дни същите се 
И развалили и най-сетне в резул 

тат на това 95 глави са хвърле

:$>«*•
Райко Зарков твърде1||||

Заоърдие Младежта 

помогна иа коопе
рацията

I

!Активите на младежта от се
лата на Забърдие през минала
та седмица организираха една 
значителна акция в помощ на 
кооперацията в Смиловци. Ня
колко десетки младежи и дево 
йки са помогнали- на коопера
цията в беленето на царевица. 
Кооперацията обаче ще се от
плати за оказаната помощ, като 
ще даде парични възнаг.ражде 
ния на младежките активи, за 
да се снабдят с необходими 
средства и инвентар.

Най-много се проявиха в ак- 
иа младежта

луД'

се намери за 
намали цената на

....
ни.Босилеградските ябълки са качествени, но кооперацията не им 

обезпечава добър пазар Поставя се въпрос каква е та 
зи търговия? Аалн тя е соцтиа- 
лиспгческа? Да ли поради стре 

го стоки, които по-рано в тоя . межа за голяма заработка смее 
край не са търсени. Коопераци 
ята се грижи да снабдява граж 
даните с качествена стока. Та
ка в последно време, забеляз-

1-_-
се изкупува едър и дребен до— 
битък. Всички земеделски сто 

продават добитъка, който

се увеличи и купуването на мно

да се допусне произведения да 
се хвърлят. Считам, че би би
ло по.умно отговорните да са 
намалили цената, за да дадат

пани
през зимата няма да имат въз 
можност да отглеждат. Овце
те се продават по 250 динара за 
килограм жива Мера, телетата 
по 320 динара. След изгражда 
не на кланицата е 
рад земеделските стоцани 
операцията са в много по-добро 
положение, отколкото по-рано. 
Сега

цията активите 
от с. Смиловци и Моинци.

Р . 3. щ
ват в кооперацията, и на село 
се търсят качествени мебели, 
транзистори и радиоапарати, 
кухненски съдове, по-качестве
но облекло и др. Някои стоки, 
набавени по-рано, стоят непро
дадени.

щ
ИЗКУПУВАНЕТО НА ТЮТЮНА 
— ОТ 1 ДЕКЕМВРИ

БОСИЛЕГРАДБосилег- ВЩж Щи ко

38добитък се коле в Бо
силеград и на месо се продава 
в Белград, Риека и по другите 
градове в страната.

В разговор с управителя на 
кооперацията — другаря Васил 
Захариев узнахме, че много из 
купни предприятия от Скопие, 
Лесковец и други места не са 
доволни от изграждането 

С нелоялната

над три пъти в сравнение с 
1963 година.

От началото на декември 
На шестмесечието коопераци- Босилеградско ще се започне с 

ята е реализирала печалба от 
6 милиона динара от търговия-

в ,
ЖШ:

Ш/.Шизкупуването на тютюна от таз 
годишната реколта. Тази годи- 

предаде

С оглед на заинтересованост
та за производството на тази ин 
дустриална култура може да се 
очаква следващата реколта да 
бъде и 100 тона. За това съдей- 
ствува и добрата изкупна це
на. която обезпечава няколко
кратно повече доход от дадена 
площ когато се засява с тютюн. 
Освен това, климатическите у- 
словия на района влияят бла
гоприятно за виреенето на тю
тюна.

шта. на Босилеградско ще 
патюти-невите комбинати в стрз

1г*

Кооперативната земя се дава 
под наем на частни земеделски 

производители

г.пата 25 тена -юткн повече от 
колкото миналата година.

«Ж

250 тютюнопроизводители са 
имали общо 5,500.000 стръка 
тютюн в мерите 
градски села. Най-много 
садили производителите

Радичевци, Долно Тлъ 
къдего някои хора са у- 

стръковете

на Стойко Сотировсикланицата, 
търговия те пречеха за изграж 
дането на кланицата, но благо 
дарение на упоритостта и за
дружната дейност на всички ко 
операции, кланицата започна да 
работи.

И в Босилеградско много хо
ра имат желание да се освобод 
ят от земята. Затова я предла
гат за продажба на коопераци 
ята, а много земеделски произ 
водители дават земята като по 
дарък на общината, която я ос 
тъпва на кооперацията. Такава 
земя до сега кооперацията има 
2.312 хектара, от която същата 
тая земя се дава под наем на 
частни земеделски производи
тели! Кооперацията още нищо 

е предприела за обработка 
на земята и създаване на коо-

на 17 босиле-
Нлкога в неговия край не е 

имало работа за строителни 
работници. Затова всички стро 
ителни работници са отивали 
по всички по-големи места и 
навсякъде се проявили като от 
лични майстори. Дядо Стойко 
има щастието под стари години 
да работи в своя край, където 
едвам преди Няколко години се 
създадоха условия за по-бръз 
темп на изграждане.

— Работил съм — продължи 
дядо Стойко — на първия стро 
ителен обект в Босилеград. То
ва беше сградата на горското 
управление. След това съм ръ
ководил с изграждането на ам
булаторията и трите жилищни 
сгради на улица Георги Ди
митров.

Дядо Стойко се радва на та
къв строителен темп в Босиле
град и затова и сега с такова 
въодушевление говори за До
ма на ловците.

са за- 
в Рай

ЧИЛОВШ-1,
мпно, 
величили броя на В. В.

Кооперацията изкупува всич
ки други продукти, с които раз 
полагат производителите: ябъл 
ки, шипки, ракия и др.

Изкупуването на шипките и- 
ма голямо икономическо значе
ние за много домакинства. През 
тази есен са изкупени 
30.000 килограма. Шипките са 
изкупувани по 50 динара, а про 
давани на предприятието „Бил
ка” от Скопие 
Много семейства, които нямат 
други доходи, са взели добри

За 9 месеца „Седми юли44 продал 
стоки за 425 милиона

Предприятието би могло даДимитровградчани през
следните три месеца бяха от- работи, по-успешно асортимен- 

блокове. Такава дей лични купувачи. Според данни, тът му да бъде по-добър, а 
получени в търговското пред- забележките на гражданите 
приятие 7 юли" през последни по-малко, 
те 3 месеца са продадени тек- по-големи оборотни

произведения за 52 ми- ства, които засега са още
на равнището от 1952 годшга.

Р. Зарков

поне
около

перативни 
ност тепърва се предвижда. 
През зимните месеци управата 
на кооперацията трябва да из-

имашеако
сред-по 60 динара.

стилни
лиона и 300.000 динара и храни 
телии продукти за 52.920.000

планове за създаване наготви

динара.
Поради пускането на релето, 

в последно време силно нарас
на купуването иа телевизори. 
Докато през първите 9 месеца 
тази годшга са продадени теле
визори, радиоапарати, хладил
ници и разни 
уреди общо за 

'/ ра, п.рез месец октомври мага- 
1 зинът за електрически уредни

фотоматериал е продал стоки 
стойност от 10.000 000 дшга- 

\ ,ра, от които най-много 
% зори. От всичко продадените 
■ 65 телевизора — 45 са продаде
I ни през месец октомври тази 
I година.

Според изказване на директо
Стоян

Живков покрай другото за осъ 
ществяваието на такъв оборот 
е допринесъл и самият прода
вач Атацас Антов, който по вре 
ме на иай-голямото търсене на 
телевизори и разни други уре
ди прекъснал годишната си по 
чивка, а съшо работил и из
вънредно.

Колко димитроврадчани са; 
били потребители се вижда ■ и 
от това, че предприятието „7 
голи’1 за девет месеца през 1963 
година е продало стоки за 
287.690285 динара, а през съ
щото време тази годни а е ос- 
ществило оборот на стойност 
от 425.260.556 динара.

На иьшя Тр. Одоровци— 
Погановски манастирАкция в чест но изборитеРАКИТА

Масови
трудови акциидруги машини и 

I 20.050.000 дина-ШЩ&. 1ЩЯШ...: л;/:"
— Ето вижте, — показва той 

иа строежа — това ще бъде 
една от най-хубавите сгради в 
Босилеград. С най-хубава фаса
да и това всред такава хубава 
природа. И много е нужна за 
нашия град, ще има хубави 
стаи с легла за нощуване за 
онези хора. които идват в

'•ДА . Изграждането на пътя Одо- 
ровцтг — Погановски манастир 
продължава. Миналата неделя 
85 души поправиха 2 километ
ра път и по този начин означи 
ха началото иа този похват.
Населението от Куса врана 
строи пътя Згзонска баня —
Тръиско Одоройцн, за да се съ Босилеград, 
здадс възможност за по-лесно 
снабдяване през престоящата 
зидга.

На неотдавна състоялите се

йг иа,...ШШШ телевитЯШтШ«5 ■1
ИаИтт- -V.

■’/ Ш
§11 Дядо Стойко има четири си

нове и жена. Всички живеят в 
Божица. но гпгто един не е в 
къщи — всички са строителни 

събрания иа Социалнстичес- работници. Всички имат свои 
кил съюз в Поганово, Тр. Одо

ра на предприятието1 у.

Г шш1
V. къщи и добре живеят. Дядо 

ровци и други села от този Стойко е най-близко. Всяка съ 
край е взето решение през та- бота отива да види какво има 
зи есен, доколкото позволи вре ново и пак се връща на стро- 
мето, да се направи пътят По ежа. Има и хубава заплата, 
гаггово — Погановски манас- Сега получава 50.000 динара, 
тир. Конкретни акции са вече Неговите синове изкарват още 
в течение.

Жителите от село Поганово

ШШ.\ -л

шт....•: 22 .---йА- - шт
*

Ракитчаии на трудова акция
I . повече.

— Сега е добре. Иай-сеттге и 
нашия труд на строителните 
.работници да бъде добре запла 
тен — каза дядо Стойко.

Членовете на Социалнстичес 
кия съюз и младежката органи 
зация в Ракита в чест на избо 
рите проведоха трудова акция 
за поправка на 

Звонци. В тази акция

участие над 150 души.
Ако позволи времето още та 

зи есен ще бъде разширен и 
поправен пътят по цялата си 
дължина.

започнаха да строят и разшир
яват пътя за Погановски мана 
стггр. Само за един ден са по
строени повече от 300 метра

Иван Делчев
пътя Ракита

Б. НИК.път.взеха
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Едни малък колектив, малко 
известен у мас. вече бележи 
опромин успехи и в чужбина. 
Произведенията на младите Тъ 
качки от Божица вече са про
никнали на три континента. 
Хубавите и пъстроцветни кнли 
ми от Божица вече украсяват 
много домове в Швейцария, 
САЩ п ОАР. Зотова всеки, кой 
то да пътува в Божица се отби 
ви прм младите работнички, за

щения, но от големия сняг по- 
нуснал покривът.

— Ето — добави една от ра
боти чкнте — това е нашия най 
радостен момент, когато видим 
нашата работа завършена.

Трябваше вече да напуснем 
помещението.

— Вие забравихте да запише 
те и моето име — се обади Бо 
янка Миланова, която дотогава 
мълчеше и с внимание слуша
ше разговора.

Напуснахме малката работил 
ница. от която излизат така ху 
бави божички „авган", ,,буха- 
р.а”, „кирмап", „испахан" и др. 
Тя сега пе е приветлива. Все 
още няма достатъчно светлина 
п нужната хигиена. Но тъкач- 
ките и цялата кооперация вла 
гат доста усилия за създаване 
на най-добри условия.

Управителят на кооперацията 
Кирил Стаииянов е убеден, че 
ще се превъзмогнат всички гру 
д пост и и този малък колектив, 
който всички свои произведе
ния продава в чужбина, ще ста 
не още по известен. В сксро

дими.
Той пи показа само един гол 

ям килим, „авган", който още 
пс беше снет от стана. Остана
лите се почистваха от няколко 
работнички, докато другите 
приготволяваха материала за 
следващите килими.

В разговора участвувала и о 
станалите работнички, често 
пъти бързаха да дадаг обясне
ние и да покажат своите зна
ния по килимарство.

Трайкова Милка даже загюч 
на да сс отклонява от темата 
и ла разяснява по заплащането 
Тя обясни, че в тъкачницата 
работи от 1961 година. За сега 
заплащането е още малко. Ня
кои работнички получават и до 
] 6.000 динара като Ерипа Ген
чева и Милаика Типова.

— Ние се стараем производ
ството да пи бъле още по-доб
ро и да стигнем със заплати
те работничките от Електронна 
та индустрия г. Ниш 
Милева Трайкова.

С това се съгласяваха и Цвс 
та Станкова, която сега има

ЛОШ НАВИК
Ако се отбиете„ в магазините

„Слога", в Босилеград сигурно 
ще видите следната картина: 
група младежи седят по 
те и пречат па работата на про 
давана. 1

Тези младежи

младежи да принудят продава
ча да им пуска плочи, а те, 
насядали но масите, пушат и 
посрещат и изпращат купува
чите с вулгарни закачки, което 
неведнъж е било причина за 
разправии.

маси-

са незаети, хо
ра на „свободната” професия 
които могат да пилеят времето 
си по своя воля. Магазанът цм 
с удобен за тяхното развлече
ние

Между тези младежи има не
колцина ученици-средношколци.

В защита па продавача 
требителя е необходимо 
предприемат 
срещу тези нарушители па об
ществения ред. Считаме обаче 
че градският и

да как тъчат, да се нолю
буна па техните ръкоделия — 
хубавите божички килими.

Упътихме се и пие там... То
па е за сега ощс стара сграда 
бивша кръчма в центъра па се 
лото, къде го са поместени пет 
— шест етапа Становете са на 
редени край прозорците, за да 
може да се използва светлина 
т.а, а отсрещната страна работ 
пнчките използват за подготов
ка па материала. В тази тъкач
ница работят 14 работнички, 
все момичета от Божица и око 
дните села. Никога в този край 
ме са произвеждани килими. 
За Първи път през 1960 година 
Ръководството ма кооперация
та реши да открие кплимгреки 
цех, за да използва свободната 
моминска ръка, 
зимните месеци особено. Пър
вите опити сс оказали твърде 
сполучливи. Тогава коопераци
ята изгратило няколко

и по
да се11 за „убиване” на скука.

Но тук идват граждани за 
покупки, и естествено, тези мла 
дежн пречат и на купувачи п 
на продавача. Тъй като в мага 
зина се продават и грамофонни 
плочи случва се необузданите

известни мерки

училищният
актив да се позаппмаят с „про 

свои членове.явите” иа тези

НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ
каза

Някои селскостопански 
водители в Клисура с право 
годуват против управата 
операцията в Клисура. Както 
всяка година, така и 
изводителите са отгледали 
своите имоти скромни количест 
ва зеле за зимЗница, и своя из 
лишек продават на други земе 
делски производители и потре 
бнтели по 35

ка тъй като тя се занимава 
вечето с търговия, въпреки ус 
ловилта и за собствено

произ поне
на ко произ

водство, тя е неоправдана. Из
лиза, че вместотази про да насърчава 
земеделските производители от 
своята територия да произвеж 
дат повече и по-качествени про 
дукти, кооперацията ги дести- 
мулмра.

на
незаета през

10 динара кнло- девой-ки и едно момче ма курс в Аа- 
зароподе. Осемте работнички 
за кратко време станали същи 
меки майсторки и когато се за 
върнали станали учителки 
новите тъкачни.

Някои от пионерите в тая ра 
бота заварихме в работилница 
та. Тук беше и ръководителят 
на цеха Павле Станчев, 
от курсистите
Той е единственият мъж в то
зи колектив Той ни обясни ня 
кои неща в производството прп 
ПОСТОяИОТО

Законнопредписанията в тази 
област говорят другояче 
там, че тази дописка би трябва 
ло да окаже положително влия 
ние върху отговорните в коопе 
рацията да поведат сметка и за

грам.
Управата на 

въпреки че не е произвеждала 
зеле, веднага набави от вътреш 
ността на страната по-лошока-

кооперацията, и ечи

мачествено зеле за по-евтина це 
на, конкурирайки по този на
чин на своите членове-земедел 
ски производители.

Ако продаваше зеле от свое 
производство, 
щеше да има оправдание, а та-

интересите на своите кооперато
ри.

един 
в Аазарополе.конкуренцията Иван Михайлов 

с. Драинци, Клисура

НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ допълняване от• • • страна на тъкачките. Младият 
Павле освен като Ръководител 

с худо
жествено оформление на кили
мите. Той има смисъл 
ване и подготвя 
чертежи за всяка работничка, 
старае се за качеството 
изводството.

— Много съжалявам — 
чна Павле Станчев —

Село Рибарци — Босилеград- 
ско вече няколко години няма 
мост. По-точно казано, съще
ствува един, който 
Аотрял и представлява 
ност за минувачите.

А на рибарчани мостът е осо 
бено необходим. Селото се на
мира от двете страни на река
та, имотите на стопаните сЪщО.

Но най-угрозени са децата — 
ученици от местното основно 
училище. Те са постоянни ми
нувачи и често пъти, когато 
реката е голяма, те минават

през изгнилия мост, без да 
знаят каква опасност ги дебне.

А жителите от селото все още 
мълчат и не предприемат ни
що. Като че ли не могат да се 
нагодят за нещо, което им е 
необходимо, макар че по тоя 
въпрос е достатъчно разисква
но на конференциите в по_ 
Лружницата па Социалистиче
ския съюз. Има се впечатление, 
че хората от това село небреж
но се отнасят к^м тоя и други 
подобни въпроси.

на цеха се занимава и

Тъкачки на килими в Божицаза рису 
техническитее съвсем 

опас- 15.000 динара и Нада Стоимено 
ва, която добави:

—Работим тук от миналата 
година, но тази работа така 
много ми допада, че никога ве 
че няма да напусна този за
наят.

На това останалите работни 
чки се засмяха.

— Ще останеш тук докато на 
йдеш някой, а след това ще за 
минеш.

Нада наведе глава и 
бързо започна да мотае 
ката.

От Нада Димитрова узнахме, 
че тя работи от 1961 година. Тя 
ни запозна, че в Топли дол съ
що така има тъкачен цех. кой 
то имал по-добои работни по.ме

б-ълещс работилницата ще има 
нови помещения, а кооперация 
та ще дава работа и на други 
жени, които не са заети в коо
перацията. по тоя начин произ 
водството на божичкнте кили
ми ще се пренесе по домовете.

— За нас досега беше проб
леми и пазарът — изтъкна упра 
вителят на кооперацията. — 
Сега вече няма трудности, за- 
шото пазар имаме и производ
ството се харесва. И тогава не 
само Милева, йонна. Милаика, 
Цвета, Нада и Боянка ще про
извеждат килими, но Още мно 
го девойки от Божица ще се 
иимават с тъкачество.

на про

запо 
че нн за 

велихте в момента, когато ки
лимите са довършени и 
трябва да поставяме 
жда. Но преди това 
разширяване иа 
щото ще работим по-големи ки

сега
нова пре- 

ще правим 
станове, за

още по-
Н11Ш-ОТГОВОР НА ДОПИСКАТА „ЛОШИ ВЕСТИ ОТ ВЛАСИНА“

В брой 157 на Вашия уважа
ван вестник бе публикувана до 
писката „Лоши вести от Вла
сина".

Искам да заявя, че този, ко
йто е давал информациите за 
тази дописка или не е познавал 
действителното положение, или 
Пък по свои съображения е 
искал да осведоми обществено
стта с факти, които са противо 
полбжни на истината. Точно е 
че строителното предприятие 
„Власина” е под принудително 
ликвидиране и че работата е 
Спряла^ Неточно обаче е, че 
предприятието било завършило 
своя периодичен баланс със за
губа от 60,000.000 динара, Фи
нансовата служба посочва за
губа от 28 милиона динара и 
това положение следва да се 
приеме, докато пс бъде опровер 
гаио от страна на общественото 
книговодство или Ликвидацио
нния съвет при Окръжния сто

папски съд в Нищ. Може за
губите да са и по-големи, оба
че това не може да се приеме, 
докато компетентен орган не 
потвърди това.

В дописката е казано, че тех 
ническият директор Арагослав 
Пешич бил напуснал предпри
ятието самовласно. Това не 
отговоря на истината, защото 
споменатото лице е напуснало 
предприятието по предварител
но споразумение, подписано от 
директора на предприятието 
Глигор Танчич. Може въпрос
ният инженер-техи. директор 
да има свои грехове, но тоьа 
следва да бъде установено от 
компетентен орган.

Казано е също, че самовласт 
ио са напуснали гредприятието 
и завеждащият счетоводството 
Димитър Христов, и секрета
рят на предприятието Иван 
Михайлов. Истината е друга: 
завеждащият счетоводството е

напуснал работата по споразу
мение, с което са се съгласили 
работническият съвет и управи 
телният съвет. Председателят 
на управителния съвет Славчо 
Алексов е искал той

Богдан Николов

--------  ДРЕБОСЪЦИ _____

Жеравннска крамола
да остане

в предприятието, обаче дирек- 
срът ма предприятието, въз ос 
нова на решението на органа 
на самоуправлението му подли 
сал споразумението за прекратя 

на работата при това

Предаваме един разговор в ТКеравино, Босилеградско: 
— Каква е тазгодишната 

Няма нищо. Град унищожи 
Идва ли комисия да прецени щетите?
Да, но комисията прегледа само ония места, 

нито зърно град не е ударило...

реколта у вас, 
всичко.ване 

предприятие.
Иван Михайлов е прекратил 

службата си в това 
тне също по споразумение. Тъй 

съм аз напомням, 
че по моя въпрос съм се съве
щавал и в Общинската скупщи 
на с компетентни лица.

където
предпрня-

като това Електронен мозък 

в Народната банка
Иван Михайлов

Пита председателят на Управителния отбоо на 'ЖЧтттт-тттт 
ния фонд Народната банка в Димитровград с колко пеши раз" 
полага Фондът. Получава внезапен отговор, че има 3.200.000 д.

След петнадесет минути по същия телефон 
от членовете на Управителния отбор Ф
има 6 милиона -

АКЦИЯ ИА МЛАДИТЕ 
ГОРАНИ пита един 

и получава отговор, чединара.Из младежките организации
Бригадите иа младите горани 

при основното училище в Звоп 
ци проведоха акции по залеся
ване. По голините на Ветрей 
те залесиха един хектар ерозн 
впи терени.

ИЗБОРИ НА МЛАДЕЖКИТЕ 

АКТИВИ В ЗВОНСКИ РАЙОН
Забравена фирма

Пристигнал в Босилеград някой- ™ осил Обпгангкяп * ' “«кОц си далечен пътник и потъ рсил сюшннската скупщщт.Ходил из улипите зяглржлал 
фирмите и най-сетне срещнал един човек:' '

Моля ви се, къде е Общинската скупщина?
~ А™,™188 °НЯ Т«М’ Т°Й Ра'бОТИ в общинската скупщина. 

**- -«РА,“о5,Г,ЛСг.“ служебното
— Не зная другарю, отвър-нал той 

нския народен отбор.
Действително пътникът следтова 

на Общинската скупщина 
ски Народен отбор.

Във всички активи на Съюза 
на младежта в Звонски район 
са в течение избори за нови 
ръководства. На тези конферен 
цип обширно се разисква за о 
ще по-широка дейност в акти 
вите и за по-пълно и по-всест 
рано сътрудничество със земе 
делените кооперации.

Също така на дневен ред в

много активи на Съюза на мла 
дежта е бил и въпросът за по- 
рргагшзираи културно — заба
вен живот на село.

За 8 ноември е насрочена ме 
стна конференция на Съюза на 
младе.та от този район.

М, Андреевич

— аз съм зает в Общи

се убедил, че на фирмата 
стоинапнеано с едри букви: Общин
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»СРЕЩИ НА СЕЛАТА« ИМАТ ВА
ЖНО МЯСТО В ОБЩЕСТВЕНО-ПО
ЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА СЕЛО

Думата на!младите

Розите
Кошмар. Тишината като че 

заплашва. Боя се от черните й 
тонове и от пъкления мир на 
безкончената нощ...

Сама съм. Татко и бате зами 
наха... Майка.. . Ох, какво ли 
прави сега. Щом помисля за 
пея, струва ми се че усещам 
тежкия дъх на болницата.

Казват, че май бил най-хуба 
вият месец на годината. Не, не 
е така. За мене сега е най-чер 
пият. Угасна у мене майската 
радост, няма щастие, няма ни
що.

здравен. Ето, вече нищо не ми 
е. Розите и те ме излекувахте. 
Утре ще си дойда — така и ле 
карят ми каза...”

Слънцето беше светло — свет 
ло, и радостно. Нямаше го кош 
марът на нощта. „Розите ще у- 
хаят на мамината масичка, сло 
жих ги във вода, те ще я изце 
рят по-бъпзо, до утре, нали те 
са цяр...

Майският ден ми беше много 
светъл и хубав.

МАРИЯ ИВАНОВА, Ш клас 
Гимназия—Димитро вград

През миналата година в 116 
на Нишка околия, в които

тях давали са своя оценка и 
критерий . за' добро изпълнение 

..Срещите на селата”, които

то най-добре ще представляват 
състоянието в общината и ще 
подпомогнат за обогатяване на

села
са проведени срещи на селата

"7Г- "; ‘Г: 1 ■* 
е:::"# :;/■ :>■
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Утре е 26 мпй. Маминият рож 
ден ден. Мислите непрекъснато 
се въртят в главата ми. Цял 
кошмар...

Утре. Да, утре ще отида при 
майка и ще й занеса свежи ро- 
зи — от най-хубавите. Ще й ку 
пя жълти. . . Не, казват, че жъ 
лтото било ревнуване, не. Ще 
взема червени-нали това е цве 
тът на любовта и щастието? 
Ще купя и розови — лицето на 
мама да бъде розово, и бели — 
за сребърната възраст на мама.

Зората пуква. Ето че е ден. 
А розите! Три рози. Три цвята. 
Пъстреят червена, розова и бя 
ла в китката.

Поршреш

УЧЕНИК 

—драмашур/
Йосифов Симеон, ученик от 

III клас на гимназията в Боси 
леград, сега е председател на 
Съюза на младежта. Той е твър
де активен. Заляга за подобре
ние на работата в младежката 
организация. През мигалата 
учебна година е бил ръководи
тел на литературната секция 
при гимназията, която показа 
добри резултати в работата си. 
Четени са произведения на уче 
ници, членовете секцията са за
познавани с нашата и чужде
странна литература.

Но ученикът Симеон Йоси
фов не е известен само като 
добър младежки .ръководител 
и примерен ученик. На своите 
съученици и граждани от Бо
силеград той е известен като 
автор -на Др'амй< Цр-ез мина
лата година е написал драмата 
„Слънцето не ги озари”. Дра
мата бе подготвена от ученици 
те и представена не само в Бо
силеград. но и в Сурдулица, 
където беше добре приета от 
публиката. Тези дни Йосифов 
привърши още ■ една своя дра
ма на тема за социалното не- 
ровиоправие в бивша Югосла
вия предадено чрез преживява 
нията на двама млади. Новата 
драма „Нещастна любов” инте
ресува любителите на театрал
ното изкуство в Босилеград, а 
особено онези хора, които са 
гледали първата му драма.

В разговор с Йосифов узнах
ме, че той е предложил драма
та на самодейната театрална 
секция при гимназията да я- 
подготви и изпълни пред граж
даните.

мама.Ето пристъпвам пред 
Не мога да спра потопа на съл 
зите си: Майко, щастлив рож
ден ден, искам' да си като ро
зите. ..

Усетих меката й ръка, няко 
лко целувки и чух тихи думи: 
..Дъще, най-скъпият подарък 
ми е това. Не се бой! Аз ще о-

Босилеград настъпиха няколко извънредни танцови състави■Тази година на фестивала в

културно-забавния живот 
всяко село и организация.

насе състояха 368 представления с 
7.346 участвуващи изпълнителя 
Тия представления и културни 
спектакли посетиха над 80.000

миналата година за пръв път 
се организираха настояват към 
повдигане на културното рав
нище на нашите хора на село. 
макар че в Димитровград — 
още не са обхванали всички се 
ла. те показаха, че могат да бъ 
дат полезни.

Ь. Н.

зрители. Това е голям успех и 
единствена форма за провежда 
не на културно-забавния жи
вот на село, покрай телезизия- -X- ■ .. I

А

та и радиото. ш, VПодготовките за майските фе 
стивали в Димитровградско и 
Босилеградско могат да бъдат 
по-съдържателни ако в пропо- 
оициите за „Срещите на села
та” влезнат и такива елементи, 
кото състояние в областта 
Лестивала и ще дадат същинс- 

областта на

Не само това, „Срещите на се 
лата” се показаха като добоа 
форма за по-голема дейност на 
обществено-политическите орга 
низации и спровеждане на ня
кои актуални задачи, като ог
рамотяване, коопериране с час 
тните земеделски производите
ли, сътрудничество с коопераци 
ите, и активизирне на отделни 
хора в художественото възпита 
ние на масите. Така чрез 
„Срещите на селата” в много на 
ши отдалечени места и селища 
за пръв път са открити излож
би, прожектирани нови филми. 
Много млади хора за пръв път 
са отговаряли из областта на 
науката и изкуството, някои от

шШ-л
Ч - к

. "•

на I

1кото състояние в 
просветата и културата за една 
община. Ж'

'.Ь1 V' ^

й-я. шIПо мнение на Културно-прос-
ветната общност на Нишка око 

през този сезон трябва да 
по-рано с под-

шилия
започне още 
готовките и провеждането на 
Срещите като се вземат такива 
елементи за съревнование кои-

&■>

.~у —
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Б. Ник.Мотив от ОхридЛюбо Иванович:

Без семейство ГъОАИ . . •
Той обърса кървавата си ръ

ка от тревата и видя голяма 
рана на белите й гърди. Десе
тина крачки от тях стоеше па-

__ Нищо. Почти нищо. Праз
ник е, моиге заминаха на папаи 
у;а — отвърна Ягода. — Хубаво 
спах — каза девойката и руме 
нима обля лицето й. — А ти?

— Ие спах добре. Мислих си 
за тебе ....

— Па ето, сега сме заедно — 
рече девойката радостно, като 
гледаше ту в земята, ту в него.

Той говореше тихо и нежно, 
а тя обичаше нежност ...

. .. Вървяха заедно. Отбиха 
се от пътя и тръгнаха по лива
дата. Ягода бързо се умори и 
се хвана здраво за ръката му. 
Той я водеше като малко дете. 
Стигнаха до лозето. Той й по
даде едни грозд.

— Този е много сладък. Взе
ми го ...

Тя внимателно късаше зърно 
но Зърно и ги слагаше в уста
та си.

— Не късай повече — каза 
му тя- — Хайде да си първнм...

— Не мога вече така-каза 
Петър.

Тя мълчеше. Преструваше се, 
че не го разбира. Рееше поглед 
в далечините, но го наблюдава
ше под трепките см. После с 
лявата ръка се облегна ма тре 
пата.

Той я изгледа цялата. Погле
дът му спря на ръката й. По
сле я прегърна нежно. Тя опи
та да се освободи, но не успя
ваше ...

— Колко сп як! — каза тя, 
но усетила топлината му, изви
ка да я пусне.

Ръката обаче се спускаше по 
още непознатите нему части на 
тялото й.

— Пусии ме, пусии ме де, 
пусии ме! ... Ще викам!

— Викай. Кой ще те чуе тук. 
Само пазачът, но той сигурно 
вече дълбоко х-ьгока край да- 
маджаиката.

—Петре, моля ти се! Никога 
не си бил такъв! Какво ти е 
сега?

— Нищо. Не се бой. ие тряб‘ 
ва да се страхуваш. Две годи
ни сме заедно, не мога вече ... 
ие мога вече ...

— Пусии ме. ще викам!
Той я притягаше към себе сп.
— Не се бой. и това трябва 

да стане веднъж.
— Пусни ме!
— Няма да те пусна. Нали 

знаеш откога тичам по тебе.
Гърмеж ...
... Изведнъж Петър усети, 

чс нещо топло потече по ръка
та, с която милваше нейните

— Хубаво е да бъдеш млад.
— Колко са те обичали? — 

пита го Петъго.
— Само една. Обичах и аз 

пея .. . Имахме деца от мъжа 
й, а после дойде и едно .мое

— Как, нима ти имаш дете? 
— пита . го Петър. — КъДС е 
сега то,

Пазачът нарами пушката, за
гледа се в Петър, и без да от
говори. бавно закрачи към ло
зето. Застана, дигна дамаджам- 
ката и сшвовата весело закло
кочи в ожеднялото гърло.

Петър гледаше след него ... 
В главата му пгооблясна дав-' 
пантата мълва, слушана на 
детски години: този пазач бил 
жандарм преди войната, бил 
беден но красив, лленявал же 
миге-така се приказваше. А се
га той казва: само една!

Тогава за момент му се явн 
образът на Ягода. Днес ще я 
накара ла се поразхоят до ло
зето. Там никой не идва, за- 
щото овчарите се страхуват от 
сеоиозния пазач.

Слезе и хвана пътя за село. 
После се отби в махалата на 
Ягода...

Тя стоеше пред портата с 
още две девойки.

Какво ще правиш днес? —. 
пита я Петър.

зачът пиян.Петър е силно влюбен в де- 
ветпадесетгодишната Ягода. О- 
ще от заран се завтече по пра
шния път към лозето си. В 
ръка носеше малка дамаджан- 
ка със сливова ракия. Когато 
наближи, забави крачка и тръ
гна към колибата, където спе
ше пазачът.

— Хей! — извика той.
Пазачът, сънен, /ръпна пуш

ката.
— Какво търсиш тук толкова 

рано, да те вземат мътните — 
каза той, излизайки от коли
бата. Беше човек със среден 
Ръст. със широки рамена и ху- 
бавичек. Нямаше семейство. 
Когато забеляза дамаджанката 
той се поусмихна някак осо
бено.

Петър му я подаде.
— Топа е за тебе. да вродиш 

по-лобре лозето — каза Пстъо 
а заби поглед в хубавите зеле
ни очи на пазача, обраснали с 
дълги, гъсти трепки:

Пазачът кимна
— Нощем студено ли е?
—т Зная. каза Петър, на чо

века му тежи, когато е сам А 
запдо си сам?

Пазачът
като я държеше 
гледайки в Петър,

Ти ли я уби? пита
Петъго.

— Аз стрелях. Исках да убия 
тебе, ио улучих Ягода.
Петър трепереше.

• — Затова ли ми донесе сли
вовата, а? — рече пазачът.

— Ще умреш и ти като куче. 
Никой няда да има да те по
гребе. Убий и мене. Разстрелай 
ме! Какво чакаш?

Пазачът спусна пушката.
—Какво говориш ти? Значи 

обичал си я?
Погледът му застина върху 

мъртвото тяло на Ягода. После 
той пристъпи към младежа и
каза тихо с насълзени очи.

— Искам да ти кажа нещо. 
Тук сме сами. Убих своята ... 
Тя е Дъщерята ми. Сега дей
ствително нямам никого...

За миг обърна цевта към гьр 
лите си и натисна... Падна 
край Ягода.

Петър гледаше двата трупа. 
После взе пазача и го занесе в 
колибата. След това се върна 
за Ягода. Прегърна я така вни
мателно. като че се боеше да не 
я повреди и я сложи до пазача.

Целуна я за последен път и 
затича към гората...

с глава !

свали пушката, и 
за цевта, все 

каза: МИЛА ДЖОРДЖЕВИЧ
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<^оТлп„ ПЪРВИ НЕРЕШЕН МАЧ На злободневни шеми

»Синджелич«-Ниш — »А. Балканския-Димитровград 0:0 Една коойерашиЬна 

ошюЬорна за деЬедесеш 

оЬчи !лаЬи?
В равноправна игра димит

ровградските футболисти изво
юваха нерешен резултат в ма
ча със Синджелич в Ниш. По 
твърде неблагоприятен за 
терен и при силен вятър все 
пак се разви интересна борба.

В началото на първото полу 
време димитровградчанн имаха 
превес в играта и няколко зре 
ли шансове за гол. Такд в 15 ми 
пута Йованович стреля лявата 
греда е един силен и низък у- 
дар. Малко по-късно Димитров

След това играта получи по 
мирен темп. Дойде до преиму
щество на домакините. На ня
колко пъти вратарят на „Ас; 
Балкански” Глигоров има 
можност да се изтъкне, 
спаси няколко 
Първото 
без голове.

В началото

Това е първата нерешена ере 
ша за „Ас. Балкански” в тече 
ние ма есенната част на лървеи 
ството.гра М. А.въз- 

Той
опасни удара, 

полувреме завърши
Преди известно време риболовците от Димитровград се 

връщаха с необикновен лов. Вместо да носят риба, както оби
кновено, всички ноейха овчи глави. Този феномен направи 
голямо объркване в дружеството.

На следващия ден из реката към Суково отиде друга 
група риболовци. На обед и те се завърнаха с по една овча 
глава! •

Практически
съЬешииа пторото полу- 

време 1ШШЛИИ започнаха с бър 
зи контра атаки и 
давания. Известно

с точни пе- 
време дими- 

тровградчааш не се забелязва
ха, а после успяха да сродят 
редовете си. Благодарение 
крайно пожертвователния Ма 
нов П играта пак стана равно
правна. Той играеше непогреши 
мо и в няколко опасни положе

Какво стана в нашата река? На риболовците не бяха 
нужни никакви примамки. Всеки взимаше въдицата и за ня
колко минути изтегляше овча глава. От този момент в това 
дружество станаха големи промени. Рибарите не казваха: 
„Ще ходим ли иа риба”, а „ще ходим ли,на главолов.” Пора
ди огромните промени, настъпили в основната деятелност на 
дружеството се наложи свикване на годишно събрание. На 
това събрание риболовното дружество „Нишава” се преиме
нува в „ГЛАВОЛОВНО” дружество „НИШАВА”. Същевре
менно се оформи комисия, която да изследва случая с поя
вата на овчи глави в Нишава.

Комисията вече работи. И както неофициално узнава
ме появата на овчи глави в Нишава станала по следния на
чин. " • ......

Олио, което е добило пеприя 
тен мирис пе трябва да разси
пете. То може да се употреби 
отново, ако скълцате ситно ше 
па лърпегщ гъгллща и сипете 
в олиото. Разклатете течността 
а след това процедете през це 
дка. „Тежкият дъх” ще изчез
не и олиото ще може да се у- 
потребн.

градските футболисти пропус
наха още един шанс. Стефанов 
•изби сам пред вратаря на „Син 
джелич” и от около

и а

пет-ш-чт 
метра вдигна високо над гола.

нпя спасяваше вратата иа Гли 
гвров В осемдесетте

стълкновение с дясното 
крило на Синджелич бе повре
ден Филипов, 
минути отсъствуваха от играта.

И до края на второто полу
време не бЬ отбелязан гол. Ня 
колко минути пред края ниш- 
ЛИII атакуваха вратата на Гли 
горов, но без успех. Срещата 
завърши наравно 0:0.

минута ъ
едно„Тедевизиодо“ 

в Димитровград
*който няколко

Когато трябва да чиситите 
тръбите от сажди, п-т,рво защи 
тете ноктите на (ръцете си по 
този начци, като зариете пок- 
Зимните птдта скоро ще потря 
бват. Ако яките на палтата са 
зацапани лесно може да се очи 
стят със следната течност: на 
литър вода се придава супена 
л-ьжииа амоняк и същата лъ
жица сгтирт. Чиста четка за 
дрехи се навлажнява тази теч
ност, замърсените места се из 
четкват добре м се оставят да 
се осушат.

В Димитровград има две 
кооперация „Нишава”. Тази последната имала овце с глави. 
Овцете били заклани, месото продадено, а овчите глави да
дени на „УСЛУГА”, да ги продаде. „Услуга”, както всяка ус
луга. искала да услужи на гражданите и ги продавала по 70 
динара. Обаче се намерила някоя глава в кооперацията, коя
то спряла това. —

Нишави — река Нишава и

а
Не може — казала тази глава не може днес ов

чите глави да се подценяват, а особено главите на коопера
тивното стадо. Какво ще мислят хората ако една овча глава 
продаваме по 70 динара.

Било предложено овчите глави да се продават по 120 
динара. На „Услуга” обаче се видяло скъпо. Гражданите също 
така счели, че една овча глава трябва да се продава по-евти
но и не искали да купуват.

— Е, ако не искате — казали от кооперацията „Ниша
ва” — ние ще продадем главите на нашата посестрима река 
Нишава. ........

РЕДАКЦИЯ „БРАТСТВО” 
обявява

КОНКУРС 5
I

За журналист-сътрудник
Кандидатите трябва да 

няват следните условия:
1. Да имат най-малко 

образование и да са се 
нимавали с 
или об*ществено-политиче- 
ска работа.

2. Да владеят добре българ
ски език.

Срок за поднасяне на молби 
— 20 ноемюри т. г.

Редакцията не поема

изггьл

средно 
за-

★ И така комисията при главоловното дружество конста
тирало, че овчите глави в река Нишава потичат от коопера
ция „Нишава”. Сега самю нО може да се установи по колко 
динара са продадени главите. Някои мислят, че главигз са 
подарени, тъй като двете Нишави са в родниниски връзки.

Други граждани в Димитровград, мнозина от които не 
са членове на главолювното дружество .сега се питат да ли 
този човек, който е решил това няма да го заболи глава за 
деведесетте овчи глави, а някои, които обичат печени глави, 
очакват мнениейо на отговорните глави!. . .

.! /1рън&4ошлА: ■ най после-. журналистика
Трябва да ви припомним че из 

плаките дрехи няма да омръз
нат и тогава, когато е най-сту 
тнте в парче мек сапун, 
че под тях да се залови тънък 
пласт от сапуна. След завърш
ване на работата 
ще бъдат чисти.

I!■)

така

задъл
жение за обезпечаване на квар 
тира. ноктите ви

:! Богдан Николов41

:! Може би• I ще ви интересува са знаели, че времето ще се раз 
валя. Защо? Затова защото жа 
бата чувствува влажността наИмат лн животните, птиците 

и насекомите шесто сетиво
въздуха и това я привлича. По 
време на буря и дъжд всички 
жаби излизат от своите скрива 
лища на чист въздух.

На много 
са твърде

Ц

животни сетивата 
чувствителни към«езг аги

Зимата през 1962/63 по нейна 
та необикновено низка темпера 
тура би могла да се нарече ре
кордно лоша зима. От седмица 
до седмица метеоролозите точ
но ни съобщаваха кога и колко 
ще падне сняг, какви и 
ще духат ветрове и тн. Обаче 
никой не предвиждал колко ще 
трае такова време.

Никой освен мравките.
Една голяма лаборатория за 

изследване на живота на мрав 
ките близо до Париж е напра 
вила
рма с уреди за такова изслед
ване. Специално отделение за 
съхраняване на храна, 
всяка година мравките оставя
ли за себе- си не била по-дълбо 
ка от 25 сан-пимртра. Но 
сен, вероятно по инстикт, мрав
ките направили гнездо за съх

ранение на яйцата на дълбочи 
на от 60 сантиметра.

Старо вярване е, че поведени 
ето на някои животни и птици 
може често пъти да 
за точно осведомение и предви 
ждане на промените на време-

През лятото птиците ни пеят 
точно преди и след съмване, но 
през есента, безразлично какво 
е времето, те се готвят и отиват 
в топлите предели.

Още преди един век на една 
изложба в Лондон един англи
чанин покйзал „нов” бароме
тър. Той изложил в десет съда 
десет пиявици. Във всеки съд 
имало по една пиявица с по ед 
но звънче при върха на съда. 
Откривателят уверявал посети
телите, че поне една от пияви
ците ще докосне звънчето, ако

всички хидрометеороложки про 
мени, които човек може да кон 
статира само чрез най-чувстви 
телни

през време на изложбата дойде 
до буря или до по-голяма про
мяна на времето.

Когато е хубаво време, увер
явал той, пиявиците се намират 
на дъното на съда, ако време 
то започне да се разваля пия
виците започват да се движат 
към върха на съда. Ако буря
та се приближи, пиявиците за
почват та се изкачват бързо и 
при това движение 
звънчето при връха 
След това английското 
телство покрай класичните ба 
рометри приело и тоя с пияви
ците.

Доскоро и при нас, по старин 
ните къщи е могло да се види 
съд с малко вода, жаб(а и мал
ки стълбички в него. Когато 
жабата започне да се изкачва 
по стълбичката, нашите стари

Ягел&визом игзцнинитб

Лястовиците 
пред дъжд летят низко до земя 
та, защото инсектите притисна
ти от влажния въздух тежко се 
движат на височина.

апарати.
1 послужи

м
къде>1 то

В Тесалия, където са твърде 
чести земетресенията, щърке
лът и днес се счита за свето 
животно. В старо време гърци 
те наказвали със смр>рт всеки 
който убие щъркел. Това вяр
ване е останало и до 1953 годи
на, когато в Гърция в едно зе
метресение бяха разрушени над 
20.000 къщи, а бяха само 20 мъ 
ртви и 150 ранени. Един денпре 
ди земетресението

докосват 
на съда.

прави-голям, мравуняк на една фе

която

щъркелите 
в големи ята надлитали място 
то на земетресението и народът 
навреме се оттеглил в полето.

тази е-

ъьагя- БИЛЯРД ЗА ШОКОЛАД
Текст и рисунки 
М. ПЕТРОВ

О ША^С/Д тко М4 //е з//4с 
А А иг/=4с ' ■ Г Ъ4срьц4'Г4 Н€7т9АТ 

'ТОТ4ТХД ВЛЩиГЕ ///4 АС7&7С-
СС

&4-4В4'Г,/3/?Що'/’о К -4

-В4А//7Т 4СЦ4 Ш(/С4 
&И477У 74 /АС ОСТТДР 
МЮС&Т4Т 4ЛЦ Б4Щ4ТС 
АТ] 4С. ИГРАЯТ*

ША'0- 
774ТУ е 7Я /44АГС

БИ АЗ* ЯО,
I

V-

У4РР4Т
У/Мс.

и


