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ЦЕНА 10 ДИНАРА
НА българската народност в СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ

ОТ СЪБРАНИЕТО ИА ОК НА СЬС В ДИМИТРОВГРАД Изборите са розписанк
ТРУДНОСТИ В ПРОМИШЛЕНОСТТА кугшеу, 'Буяиовац, Куршумлня!

В следните избирателни ко
легии на нашите 
стане избирането на народни 
представители за 
камари в сръбската скупщина: 
Враня, Алекинац, Жпторагя, 
Ниш П, Прокупие и Лебане.

В общините за отборници на 
скупщините изборите ще

следния ред: за Камара 
та на трудовите общности на 
Общинските скупщини — на 
19 и 20 март.

За Камарата на трудовите о 
Селско

Председателят на Скупщина 
та на Сърбия Душаи Петрович 
е роазпнсал общи избори за 
родни представители в скуп
щината и избори за отбор и н ци 
на общинските и околийски 
скупщнни. Тези избори се про
веждат зарад 
двегодишния мандат на преди 
шиите избраймцн. Изборите за 
народни представители ще бъ 
дат проведени в общинските 

скупщина на 4 април, а пряко 
го избиране на народни пред
ставители за Републиканската 
камара ще се проведе на 18 а 
прпл.

В следните избирателни ко
легии на нашите околии ще се 
проведат избори за представи
тели в Републиканската кама
ра: Владичин Хан, Враня, ъа- 
бушгшца, Ниш П, Пирот, Про

околии щена
На последното събрание на 

Общинския комитет на Съюза 
на комунистите в Димитровград 
бяха анализирани проблемите 
по развитието на 'стопанството 
в общината. Констатира се, че 
положението 
„Циле” 
след
ции и съвещания. През 
ва време се оказа, че самият ко 
лектив не е в състояние сам да 
разреши многобройнмте проб
леми, които се натрупват от го 
дина на година. Затова на съб 
ранието се изтъкна необходимо 
етта общинските фактори да по 
могнат на този колектив да се 
заздрави и оправи работите си.

На събранието бяха пзтъкна-

алиа служба, която да проучва 
пазара, яито пак достатъчно спе 
циалиети, кеятто да поставят съ 
временна организация на произ 
водството и пазара, да съгледат

останали-рсводенето и системата на самоу 
правлението.

От всичко това комунистите 
в предприятията и воички об-

изтнчането на
ста-

в предприятието 
не се е подобрило и 

две години конферен
пат по

то-

Сщности 
стопанство — на .21 март.

подгрупа

За Общинската камара на 
Общинската скупщина 
21 март.

Депутати за околийските ску 
пщнни ще се изберат на 4 ап
рил.

на

ти трудностите и на другите пр 
едггриятия на сегашната степен 
на развитие на диммровградска 
та промишленост, главно поради 
тяхната

Предизборната дейност
предимеязнонираност. 

Затова се чувствува голяма нуж 
основни средства особено 

когато суровините са зна 
Доставките ЗАПОЧНА ИЗДИГАНЕТО 11 КАНДИДАТИда от

сега,
чително по-скъпи, 
на суровини се затрудняват и от 

че тези фабрики малко из
В Димитровградска община тап на широката политическа 

А и 1 активност, в която покрай оден
за досегашната работа 

тела
всички местни ръководства на
Социалистическия съюз, Ръко
водители ца подружниците и 
останалите обществено-полити
чески- организации са уст.рои- 

общи събрания по повод 
предстоящите избори за отбор- 
нггци и пародии представите/Ш 
С това е завършен първият е-

това,
насят своите произведения, а 
птюизводството в голяма степен 
ся опира върху вносни сурови 
ни за които няма девизни сред 
ства. И онова, което се изнася 
е обременено с двойно обмитява 

обмитяване на вносните 
суровини и на изно^те ф.® 
лни произведения. Това зна

обременява фондовете яа

ките
иа представителните 
приети критерии по които тря 
бва да се издигат кандидатури 
те за отборници и представи
тели.

Участници в събранието са
перспективите на специализи
раното производство. На събра
нието, на което ггрисъствуваха 
и директорите на предприятия 
та, се констатира също така, че 
няма съгласуваност между ръко

ществени политически органи
зации в предприятията трябва 
да черпят съдържание за своя 
та политическа работа — се из 
тъкна на това събрание.

ли
Всички местни ръководства 

са приели единствени становя 
ща .да се даде възможност на 
избирателите да кандидатират 
повече кандидати и то хора, ко 
ито ще бъдат способни с рабо 
тата и политическата си ак
тивност да оправдаят доверие
то на избирателите.

На тези събрания политичес 
ките ръководства оцениха ра, 
ботата на Общинската скуп- 
щшта като задоволителна, но 
констатираха, че не е същест- 
вувало тясно сътрудничество 

„ между отбСгРмпцпте и избира
телите. За това не са вгаювнв 
отборигщите, които не са полу
чавали на време материалите 
за дневен рад на заседанията в 
не са били в състояние да за 
познават избирателите със съ
държанието на съответните ма

ШИИММИИНИИИИ ол,-
бости занапред предложено е 

'7 т : уж по по-важннтс въпроси да се
уведомяват и допитват граж-

. , даните предварително.
От лпшалия понеделник в ггь 

леи разгар е предизборната 
дейност. Започнали са конфе
ренциите на Социалистическия 
съюз н профсъюзите, на конто 
избирателите и непосредствени-

н» —
М. Б,

Разширен иленум на ОО па ССРН е Босилеградтелно 
фабриките.

От друга страна в предприя
тията все още не са поставени 
ясни производствени задачи. Не 
се знае какво и колко през го
дината трябва да се ггроизвеж 
да. Затова съдействува и оосто 

кито едно пред- 
развита комерци

11«Я й 1111! ШИРИ
В отчета за дейността на об 

щинската скупщина през отчет 
ния период между другото се из 
тъква, че общинската скупщи 
на по обектив™ причини г 
през този период не е успяла 
да разреши някои проблеми из 
областта на просветното дело 
и здравеопазването.

В разрешаването на въпроси 
те от областта на стопанството 
общинската скупщина не се е 
ползвала от помощта на най-при

Подготовката за предстощи- 
те избори за представителни ор

гаим и разглеждането на досе
гашната работа и дейност на о- 
бщинската скупщина бяха те
ма на неотдавна проведения раз 
ширен пленум на Общинския 
отбор на ССРН в Босилеград.

Обсъждайки активността на 
отборниците, участниците в пле 
нума подчертаха, че почти поло 
вината от тях не участвуват ак 
тивно в работата иа сесиите до 
ри и тогава, когато се разглеж
дат най-важни въпроси от жи

ятелството, че 
припие няма

ЛАМО
ШШШШМ

БЕЗДЕЙСТВИЕТО МОЖЕ ДА 

СТРУВА 100 МИЛИОНА
Според данни 11.000 хектара гори и

лиона динара. Тази загуба се а цТ добива па овощияпаст на дървесната маса и до половината от доии 
та Ако в сметката сложим изсъхването на горите, изтощаване
то на 
леми.

■■ *Лтогава загубите ще са по-го-овошките и на пасищата,

„„„„ юкч голина шегите възлезоха на 20 милиона динара.
Обаче тогава нападението на този ^ео^оттари и 356
риториално по-малко. Бяха
“ “ нШоГ„,™ГГ„а се -.е =

Обаче сегашните мероприятия о^рщ^а от т^^Г^Рс^1е 
тел се бавят. Службите и етопаяскит Р градини, бездей-
посредствено отговорни за горите и ово ц 
ствуват.

те производители издигат кан
дидатурите за нови отборници 
и народни представители.да се М .Б.то.

В обществените 
службигъбара тряб- 

IX милиона

» Ь™ ™ агжгггг.-•йгц
™аХя^ТГа^ТпобИл^ХаНего на .вредителя няма 

рациите всеВотд^стоят^въпржи^искЕшето^а6земеделсттте*сго-
РпаГ да им^п^оте

мобилизират ^ед^а^°^“ТГ>^даГ^азходаа™
плати химикалите, които няма да д г се казва, че иа
скането 'Дори в една информация на общината се казва,

дори > паръка да оправят пърскалките и на
много малко е направено за темза.

Закуска на строежа в Босилеград

вота иа комуната. Масово е и званите 
явлението, че много отборници 
редовно отсъствуват. от сесиите 
най-често неоправдано. Между 
най-иередовиите отборници са 
ръководителите на стопанските 
организации в Босилеградската 
община, макар че опоред поста, 
който заемат, са най-комтгетеит 
ни да изнеоат своето мнение по 
м|ного стопански проблеми, доми 
пирати в дневните редове иа се 

Изтъкна се също така и 
слабата връзка иа отборниците 
с избирателите както и с обще 
ствеио-политическите оргаииза 
ции.

От 1 март — въз-
стопа меките ръко-во 

дители. Работническото самоуп ИЯГрЗЖДЗВЗПб СПОПСД 
равлеагие също не е намерило 1 г
място в комуната главно поради 
бюрократическото отношение на 
ръководния кадар, който все още 
решава въпросите в закрит 
кръг VI зад гърба на самоуправ- 101 
лението.
Между слабостите в работата на 
общинската скупщина бе изтък 
нато недостатъчното ангажиране 
иа нейните органи за подобрява 
ме иа снабдяването и на гьргов 
ската мрежа.

трудов ефект
От 1 март тази година всич- 

едужители в Общинската 
скупщина и другите обществе
ни служби ще въведат възна
граждавано според трудов е- 
фект. До тогава двете камари

приемат 
правилник за вътрешния ред 
н правилник за разпределение
то на личните доходи-

кооперациите е

—
Трябва ла бъдат спасени 100 милина динара, които може да из
яде г-ъб арът.

сиите. на скупщината ще

М. Бакин В. Велико»
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2 БРАТСТВО

ПОЛОЖИТЕЛЕН БАЛАНС НА СТО- започна общият събор 

НАНСТВОТО В НИШКА ОКОЛИЯ на сръбската скупщина
Обществешшт бруто продукт с изпълнен с 11 5°|0. На 9 февруари в Белград за

почна общ с-ьбор па Сръбска
та скупщина, на който освен 
народните представители от ка 
марите на Скупщината участ
вуват членовете на републикан 
ските ръководства па Социали 
етическия съюз. профсъюзите, 
Съюза на младежта и Конфе
ренцията па жените. Присъст- 
вуват сътно така представите
ли на републиканската Стопан 
ска камара и на редица други 
организации, сдружения и учре 
цедения.

Стопанството на Нишка око 
лия постигна миналата година 
добри резултати и по отноше
ние на .1963 година, и по отно
шение на планираните ефекти 
за 1964 година. Основните 
натори на стопанския ход проя 
вяват висок темп на увеличе
ние, макар че, гледано по месе 
ни, е имало и чувствителни ко
лебания. ■'

Високото увеличение на физи 
ческия обем на производството 
и на услугите, както и по-ефи
касното изплащане на дългове 
те от страна па купувачите по 
•отношение на 1963 година, по
ложително се отразиха върху 
осъщестяването на неплатена
та реализация, която е осъщест 
вена с индекс 135,696. Минала

За отбелязване е, че всички 
стопански области в Нишка око 
лия отбелязват по-добри резул 
тати, отгсолкото през 1963 годи
на като при това сравнително 
най-добри резултати са постиг 
нати в строителството, промиш 
лекретта и горското стопанст-

зултати отбелязва община Доле 1 * Е *ШШвац.

ШаГ-Ъ*Общо взето изплатената реа-
лпзатдия в стопанството гтрез ми 

година се е развивала Уналага
на 1963 година, и по отношение 
на 1963 годшта и по отношение

гИ. -V. .Улгхшди
{у.

на планираните предвиждания.
От. Хофмап ЩШЙк: •

шшШшЛ «ШШж,
ШШШШ) щик

во
Планираното равнище па об

ществения бруто продукт е пре 
ивпълмоно миналата година с 
11,596. Всички области на сто- 
пудасфвото отбелязват увеличе 
ние, а най-голям процент е о- 
съществен в търговията и 
гости лтгичарствогго, 'промишле
ността и съобщенията.

В сравнение с останалите сто 
папски области по-низкият про 
цент на изпълнение на плана 
в промишлеността и рудодоби
ва е последица от неизпълне
нието на плана при металната 
промишленост, производството 

и преработването на 
индустрията на строителни мате 
•риали и тютюневата промишле
ност.

Изпълнението на планирания 
обществен брутопродукт по об 
гциии е различно. Всички общи 
ни са преизпълнили плановите 
предвиждания, а най-добри ре ||д Ц6НИТ0 ИЗ ВЛЗНОВВТб

Потребителни
кредити в пари
Очаква се гласуването на по

ви разпоредби за потребителни 
те кредити. В миналата събота 
па заседанието на Комитета за 
обществено-икономически отно
шения на Съюзната камара е 
дадено предложение и оформе 
но мнение потребителните крг 
дити да се дават в пари.

По такъв начин, по мнение 
на един представител, биха се 
избегнали проявите па спекула 
във връзката с- обмяната на 
боновете.

Съборът ще обсъди и ще 
приеме Резолюция за насоки
те . по изготвяне на перспектнв 
пия план на Сърбия до 1970

и 'И
*Жш

та година промишленото произ 
водствс е увеличено с 28,1%, е- 
фективтште часове в строителс 
твото с 15.8%, броят на пътни
ците в междуградските пътни
чески съобщения с 29,79-6, дока- 
то количеството на прекарани 
те стоки в шосейните съобще- 
вис е увеличено с 19,2%. Всич
ко това е имало значително вли 

осъществяването

\ Щ- У'

година. Председателят на Скуп
щината Душан Петровиъ с доЩ ■■

Iвъглища- кдадвал за основните въпроси
па развитието па републиката.IДушан Петровия

ЯНИ® върху 
на изплатената реализация, коя 
то в сравнение с 1963 година е 
увеличена с 35,6%.

От 1 април-увеличение
От 1 април тази голина пъту 

напето с пътническите влакове 
поскъттяна с 20 па сто. Месеч
ните билети обаче остават не
променени.

При пътуване с бързи влако 
ве п-т-тмнкт.т вместо сегашните 
300 длнгра лте доплаща 500, а 
в експресиите межлунгчзолнивла 
коне пшг пътуваме ма повече 
от 700 км. доплащането се уве
личава от 600 на 2.000 динара 
Седмичните обратни билети и 
превозът -п днп на държавни', 
празниш: -с.е запазва, -а начале- 
1чЮто'за всички разстояния с 
30 на сто.

Власина Округлица

:но
— Системно обсъждане па материалите ош 

Осмия конгрес па СЮК ЮЛОЖЕНИЕТО
ЮЖЕН ВИЕТНАМСъщо така се изтъкна, че по 

време па. изборите комунистите 
ще трябва да се ангажират, 
да дойдат до пълна проява ле
ке кратическ! !те пр! 1 н цшш 
самоуправлението, а за пози от . 
бопт-шн и народни представи - 

наистина да бъдат пзбра-

Тезп дни във Власпна—Округ 
лица се състоя разширен пле
нум на Общинския комитет на 
•СКС, на който грисъствуваха 
п секретарите на първичните 
организации на Съюза па ко
мунистите в 'общината и члено 

на идеологическо-политн- 
комисия при ОК па 

Предмет на обсъждана

за

щожени н 16 тежко повредени 
хеликоптери, 2 те5кко поЕреде 
ни транспортни и 1 разузнавате 
лен самолет. Същевременно са 
разрушени 7 бараки, в които са 
квастирували американските 
войници. Частите на освободи
телното движение са нападна
ли американската база с оръ
дия, минохвъргачки и леко оръ 
жие.

па Войната между частите на 
ЮжноВиегнамското освободи
телно движение и марионегно- 
тб правителство на Южен Виет 
нам. помага но от американците, 
навлезе в нова по-остра фаза.

Паспорт 
с валидност 

10 години
те VII
им най-активните хора.

вето На този пленум бе приета и 
уточенена ггзограмата за разра 
ботване па материалите от Ос- 
лшя конгрес на Съюза на юго
славските комунисти. За целта 
се продължи и по-ната-цък син 
днвпдуалната п обща .разработ 
ка па тези материали. За целта 
са набавени необходимите пе
чатни .материали.

На 7 февруари части на освобо 
дителяото движение нападнаха 
американската военновъздушна 
база, намираща се в село Пле-. 
йк, на 400 километра северно 
от -столицата на Южен Виет-

ческата 
СКС.
беше подготовка за извънред
на конференция на СКС. Из- 
боана бе комисия която да напра 
ви подготовка на материалите

Б Съюзния секретариат па въ 
грешните работп се изготвя! 
редмиа нови закони. В Плюех- 
-гезакона за паспортите се каз
ва. че всеки гражданин може 
веднага да получи 
валидността на паспорта е 10 
години. Паспортите биха важи
ли зя пътуване във пепчкм сра 
ни. Предложено е, съшО така, 
Съкращаване на срока за изда 
ване на визи от 60 на 30 дни.

В отговор на това резултатно 
юясн о вт ютнамското 

и американската
нападениепаспорт

за конференцията която е насро 
че пауза 27 февруари т. г. На тази 

конференция ще бъле излъчен 
й делегат за Петия конгрес на 
Съюза

нам.-
Резултатите от това нападе-

правителство 
мисия в Сайгон предприеха во

военнитеемна акция против 
инсталации в Северен Виетнам. 
Тези нападения обаче са били 
одобрени от правителството 

• САЩ, специално от президента 
който и предложил

ние срещу американците в 
Плейк са: 7 убити н 108 ра.не-

сръбските кому наВ. Бел. ни американски войници, 6 ушги а
нисш.

На пленума бе изготвен и 
план за провеждане на годиш
ните конференции в първични
те организации в Съюза които 
ще се проведат от 20 февруари 
до 20 март.

Отделно внимание бе посвете 
по върху обсъждането на по
литическата работа в първични 
те организации па Съюза на 
комунистите ’ във Власпнокруг 
лишко. Подчерта се, че досега 
комунистите недостатъчно са 
се ангажирали в тази насока.

Джонсън, 
този акт на отмъщение от стра
на на американското въздухо
плаване срещу независимия Се 
верен Виетнам. Американски са 
молети са бомбардирали града 
Донг Хой и ' селата около него.

На 3 февруари американски 
отново са бомбардира*?> \ ;• . а самолетиъ

ли територията на Северен Вп- 
селтцата''-'И I- Специално,етиам.

Линг хонг Тай и Тат Ле и Сонгр?%г'^._А. А Сснг. Тези селища се Намират 
"-т па пътя, водещ към границата. 
А- Намиращия се на посещение

. ФчА в Северен Виетнам мияистьр- 
' АТ председател на съветското пра 

■" А у- витолство Косигин е заявил на 
митинг в Ханой ,че Съветския 
съюз не може да остане равно

4 лй

Инициативен комитет 

за иптеграция ме
жду дървообработва
щите предприятия

...
-Г •г -.,ух. душен към съдбата на братска 

•АА'4 та социалистическа страна и не 
с готов да окаже необходимата 

•'■-тЩ помощ, ако агресорът се осме
ли да посегне върху 
независимост и суверенитет.

\

• .

иейяата"Г<

Од представители па всички 
столарски предприятия от Пи
рот, Бела Паланка, Димитров
град и Бабушница е формиран 
инициативен комитет със зала 

възможностите 
на гоедприятп-

От страна на северен Виет- 
| нам акцията на американците 
^ се оценява като провокативяа 
Е и подмолна дейност против не- 
г зависихгостта на тази деиокй?" 
| тична пепублггка.

Както се съобщава части на 
| южиовиетнамското освободител 

ко движение са извршили напа 
деште и върху летището Сонг 
транг. Нападението е извърше
но с оръдия на 8 февруари ве
черта.

ча да проучи
за интеграция 
ята в този отрасъл. От своя 
страна комитетът е формгкрйд 
няколко подкомитети и колш-

В пашата страна паскоро ще се .произвежОат .касово аизе.г-ло ■•о.кот-апи за железниците, про
изводството на 71аши кооперира ли предприятия. На първо .".яс то това 
■„Раде Канчар” — Зсгр:б

син които ще изготвят анализи 
и елаборат за работата на бъ
дещото обединено предприятие.

МИН” —- Ниш иса

На снимката: хала-в „Раде Коннср’’



братство.
3

нааа°конфвр^ияТаТ^Х °Ш М-М" ошчешно'изЬоР-
г ц> на профсъюзната оршнизаи,ая

ИНЯВОБ
Миналата седмица в 

' сксто предприятие „ЦнлЩ^со 
проведе отчетио-пзбориа кон- 
фшенцмя на профсъюзната ор 
а.шзацня. Това събрание «а 

целия колектив 
през отчетния период) 
щи закрепостените 
ми на работниците, 
повод да се чуе мнението 
ония. които досега бяха 
официалните 
видното

П Аа с оовсдолшаис на ра бот ицпте за месечните опада 
тивин планове, необмислената 

Па °Рганите па само- 
^правленпето, коит0 без задъл
стотнп-ШШ Са Реформирали 
пппн1! ,Те единици, неотго- 

^-спа иа книговодствсната
акттттГ' която лава фиктивни 
активи,, иеотговедаиостта 
ководния състав 
сектер итн.

..Градня” защото нашето ръко 
водство нс ги стимулираше, 
заш.сто не бяха възнаградени 
според труда. От /руга страна 
отношението на ръководители 
те Към нас квалифицираните 
работници е неразумно. Често 
без причини ни прехвърлят от 
едно работно място иа друго. 
К0гато изработихме „Минобок- 
сове” ръководителите заявиха, 
че не изпълняваме нормите сп 
и по едно време бяхме иа раз 
положение на комерсиалната 
служба. Сегашният ВД дирек
тор, който тогава беше комер 
циален ми наложи да бъда ко 
птрольор. Обаче той ми каза 
,,можеш не можеш, ще рабо
тиш". Сега по нечия воля пак 
СъМ Върнат на старото място.

единствено
отпори- 

мисли и ду 
То беше

н на 
извън

анализи за неза- 
„„„ положение на това
предприятие. Събранието пос-
™,-!'а^П°АСъАимата скамейка всички без изключение- 
пред ръководния 
гани-ге на 
които

1на ръ 
в техническия :ч

в разиск вання га 
15 работници. А

:,тучаствуваха
ето какво каза 

ха за дирекцията и за себе сн. тяиЛюбомир Еленков: 
Икономистът подцеи Щ 
ява работниците. На ш 
гието мнение не се 
зачита

най-на 
състав и ор-

самоуправлението, 
са моуправление 

управяваме в

БОРИС МИЛАНОВ. талацертова
са схванали като 
името на 
След това

ш
Не мога да разбера защо 

един млад работник в нашетопо уловил
„малките богове" _

груповите ръководители, 
своеволно са 
болниците

колектив
предприятие не -може 
боти попе

да зара
за хляб, но е прину 

лен все още да донася от село 
яе разб1>рам

които 
премествали ра- 

от едно работно
Жт«,.™УГО' И ра.
критики

тъкна, че разискванията наглед 
но показват каква е била .рол 
ята на органите иа самоуправ
лението в това предприятие. 
Това налага, каза той. добре да 
обмислим кои и какви хора 
ла избираме в тези органи.

Димитър Йотов

II когато работиш. и когато пе работиш —
пари шша

Мя и кой е дал пра
вото на отделни 
водители да

отправиха
и по свой адрес — 

главно зарад недисциплината.
Четири и половина часа трая 

това събрание. Четири и поло 
вина часа тежките думи и об
винения

групови ръко- 
ни преместват от

много

едно работно място 
по свое желание

на друго 
и иай-сетне 

ще можем ли един ден да раз
берем в това предприятие кой 
какво работи и с какво е зад_ъл 
жен. Кой например е длъжен

БОЖИДАР СТАВРОВ: ктива. Но нашия икономист не 
искаше и да чуе за конферен
ция. Според него "коиференци 
ите са празни приказки и от 
гях няма никаква полза”.

За грешите, които се 
при отделни операции майсто
рите определят за поправка хо 
оа, които не са виновни. И те 
работят безплатно. Или пи пре 
хвърлят на такива места на ко 
ито никога не са работили и в 
такъв случай не могат да зара 
ботят повече от 6000 дин., месе 
чно. Особено своеволничат на 
чалника на цеха Пера Мило- 
шев и груповия ръководител 
Раша Манонлов.

— Както знаете аз бях иагту- 
предприятието. Върпах 

се пак запито опия хора. кон
то бяха виновни за моето наггу 
скаие не са вече между нас. 
Всички си спомняте колко ра
ботехме, когато правехме 
окупш за Германия, Но 
гала, когато имаше работа дне 
внага заработка не надминава 
ваше 180 динара. Когато попи

удряха ка-гО чукове 
върху главите на всички 
съствуващн и Въпху 
лмте вече това предприятие.

Събранието откри председа
телят на профсъюзната 
низация, който изнесе отчет за 
работата на

ензлпри 
напусна

ла се старае 
техническата охрана. Кой е ви 
новен, че ние работниците от 
тапаиерията 
бстиме без ггрозорщ! и отопле 
ние?

за хитнетагческ©
хгоавят

спга- ради 
и то- „УСЛУГА“ СЕ 

САМООБСЛУЖВА...
два месеца ра-оц га

през отчетния период. В отчета 
бе изтъкната липсата на как-

Бившият директор пе е присъствувал ннто тах бившия директор защо Ня 

на едно събраппе па колектива .ГкогТто пя™.™*™* о™1*
ЛЮБОМИР ЕЛЕНКОВ, внява на служещ с полувеше ™ тогава„неАей да ра-

шлайФеп — ботиш. отива и сн . И аз напусили виеше образование, а на т, унах. Искахме тези въпроси даквалифициран на служещ със ___ „ н- т, поставим на събрание на колесредно образоватше. И тогава
не е чудно защо всички бягат в 
администрацията.

Едно сведение ни даде по 
вод да си спомним за пуб
ликуваната статия във в. 
„Братство" от 14 май мина
лата година. Още тогава гра 
ждашгге в първи димитров
градски район искаха от ко 
муналното предприятие „Ус 
луга“ да открие една про
давания на хляб. Й след об 
народването на бележката 
исканията на гражданите не 
са удовлетворени. Напротив 
съобщено им е, че такава 
продавшща е нерентабилна.

Хората от „Строшена чеш 
.ма’’ продължават да ходят1 йе 
Ща до продавницата, отда* 
лечна повече от един кило
метър.

— Бившият директор няма
ше смелост.* да присъствува 
нито на едно събрание на ко
лектива. Дори и когато става
ше дума за разпределението 
на личните доходи той не по
смя да дойде. А защо, питам 
аз? Не може да не предизвик
ва загриженост и една друга 
работа: чух от някои шлепове 
на управителния етбор (нали 
нас не ни осведомяват за ни
що), че другарят икономист у

За управата годишна почивка
— за работниците през зимата

АНГЕЛ БАСОВ:

през лятото
ВАСИЛ ИВАНОВ, магационер

— Ще кажа няколко думи 
за производството. Всички зна 
ем, че работата никак не вър
ви. По мое мнение причината 
е в това, че трудовата операг

работа в нашия цех, но ние 
сме принудени без работа да 
престоим през цялото работно 
време. Ако предприятието не 
може да ми осигури работа не 
ка ме уволни и аз ще си потъ 
рея друга работа.

В отчета не се споменава ни 
що за нашата годишна почивка 
Всички знаят, че се бяхме дого 
ворили
ме колектвно. Обаче 
стративиия апарат използва по 
чмвката през лятото, а на пас 
ни дадоха през декември. През 
януари бяхме на неплатена по 
чивка защото нямаше работа. 
Но произлиза, че и когато има 
работа не можем да заработим 
повече от 10000 динара. А аз 
само 5 хиляди динара плащам 
наем за квартира, а и да ие го 
воря за кредитите и другите 
разходи. И пе с чудно, че хо
рата се преструват па болни и о 
тиват и хващат частна работа за 
да искарат за хляба. И затова 
никой нс може да ги обвини.

почивката да ползва-
админи-

Обаче никой не вярва, че 
нерентабилността оправдава 
постъпката на „Услуга".

Най-новите данни по този

МИЛОВАН СТРАТКОВ, 
никар:

пожар

— В нашето предприятие, о 
свен проблемите, които досега 
бяха изнесени, съществуват п 
привилегии. Те особено се за
белязват в 
ботшгчкнте

въпрос навеждат на мисъл, 
че в „Услуга" владее закой 
нът за „печалбпцата“ което 
е недопустимо в работата на 
едно социалистическо пред
приятие. Рентабилност ще 
има ако работата се органи 
31гра добре, ако До максимум 
сс използват вътрешните ре 
зервн, а не да се върви по 
пътя иа ..печалбищата.”

Но, вместо да обслужва — 
„Услуга"
Така миналата

полпровъчното ра 
сс прехвърлят от

едно работно място 
по симпатии и любовни връз
ки. Оттам

на друго

н положението 
една н съща работа да се по
ложението за една и съща ра
бота да сс получават различни 
заплати.

за

ВЕРКА ИЛИЕВА: се самообслужва, 
година за 

продадени кожи, конто са
калкулирани ма 
1.602.000

ЗАХАРИ ТОНЧЕВАз работят в иолнропъчното 
Когато правехме 
ве началникът 
повяла да пренасям тежките 
кутии в магазина. Когато му 
казах, че с-ьм полиропчнк а не 
носач, той мс прехвърли на дру 
го място, а на моето постави 
неквалифицирана работничка.
Този месец зарботпх само 7 

хиляди динара, а мойте колеж 
ки по 30.000 динара. Сега няма

..Мпнобоксо- 
Мнтко мп за сума

динара тя е взела 
2.937.000 динара. Значи 
конно са „заработени" 1 ми
лион

— Другарите искат отправда.
Но правда в топа предприятие 
няма. Ако работиш по правила неза-
та па предприятието пс сн до- 
бчр за работниците, ако си до 
бчр за работниците пе сп до 
бчр за Ръководителите. И кога 
то имаме работи никой пе дър 
жн сметка за качеството иа 
произведенията.

335.000 динара, или поч 
ти 90 на сто от действител
ната им стойност.

От събранието иа профоргаиизацията

порито защищава интересите 
на административния апарат 
при определянето на заплатите 
а към нас. производствените 
работници се отнася с поАденя 
ване. Б|гх искал да кажа няко 
лко думи.и за неправилнсто о 
пределяие па нормите Докато 
беше бившия технически дире
ктор ние никога не бяхме сигу 
они колко ще заработим.
Един ден обработата на,една ра 
диокутия струва 25 динара, иа 
другия ден 14 динара или 
малко и така цената на една и 
тъща работа става различна.
Три години работя в това пред 
ггриятие и вместо заплатата да 
ми сс увеличава, тя постоянно 
намалява. И може ли моля 
се да се живее © 300 — 400 ди 
Дара дневна заработка?
- Преди известно време от 
нас се искаше да дадем мнени 
ето си за разпределението иа 
личните доходи. -И ние го Ладо 
хме. Но нашето мнение никой 
не зачита. Според нас старша 
та основа на висококвалифици 
раи работник трябва да сс ра

ция не сс следи и контролира 
от началото до края. Как дру 
гояче можем да обясним поло
жението, че крешкитс откри
ваме едвам при заключителна
та операция. А грешките, дора 
ботката падат върху гърба па 
работника. Затова нашата 
работка яде отстраняването иа 
грешки, които не всички пра
вят, но ние нс знаем кой е вн 
новника. Кой е отговорен, 
в магазините 
ствени кутии, които никой ие 
иска да купи, а за

Значи когато става дума 
за откриване на хлебопро
давница, предприятието се 
противопоставя, а когато ста 
ва дума за гешефтп — това 
може!Трябва по-често да се събираме...

ВАСИЛ ТОДОРОВ:

за-
След това гражданите от 

Димитровград, чшгго иска
ния „Услуга" це зачита, 
гат сериозно да се позанимят 
с политиката на това пред
приятие и имат пълно пра
во ла искат то да сс обърне 
с лице към тухннте потреби.

Има място за намеса н 
пб обществено-политически)- 
те организации, кос-го тряб
ва да допринесе зт по-бързо 
то разрешаване на този про 
блем, а това от друга стра
на ще покаже, чс тс напети 
на са станали трибуна на 
гражданите а не конферен
ция.

жду работниците през 1964 го
дила нс успехме да изпълним 
нашите сключени

мо-чс Разискванията показват, че 
трябва така по-често да се съ 

тях са из- бираме. Ако беше така сигур
но днес нямаше да разисква

на пазара вече пе мо- ме по толкова много въпроси 
да намерим място с таки- и проблеми. Всички сме винов 

защото ие ни ,за това положение. Оправг 
даиие няма за никого. Осноп- 

ф ното е да се подобри отговор
ността иа ръководния състав 
и дисциплината на работници
те. Тогава сигурно успехите ня 
ма да изостанат. Зарад пашите 
въпосшПи разногласия, както 
в ръководния състав така и мс

догово
ри за дотсавка на произведе
ния на .различните пазари. На 
края искам да ви осведомя, 
че сме в преговори с Пирот и 
Бела Паланка за интеграция в 
нашето производство.. Вече с 
образувай шищиативси комтг- 
»ст, който е задъЖ-Лсн да про-

имаме слабокаче
по-

разходоваии и материали, и
труд. 
жем

ви ва произведения,
сме сами и единствени произ-

учи всички възможности за. то 
ва начинание.

водители.

МЛАДЕН АДАМОВ «**
— В отчета не чухме защо 

над 30 квалифицираш! работни 
пи напуснаха нашето предпри
ятие. Напуснаха го и отидоха н

Накрая говори ттредседател 
ят на Общинския сийЛикален 
съвет Митко Томов, който нз-

М. Бакич!
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Интервю със Стояп Наков, председател на ОС в Димитровград

Шжроммкмм
т Обединение но трудовите организации, о не но политически факториК

Ш

За здравето на хората да се 

действува по-енергично След обединението на пред
приятията „Тигър” от Пирот с 
„Вулкан” от Ниш мнозина се пи 
таха, защо към тях не се е при 
ключил димитровградският ком 
бинат за каучукови изделия 
„Димитровград”. Това и беше по 
вод да беседваме с председате
ля на Общинската .скупщина в 
Димитровград, който за наши
те читатели отговори на следни 
те въпроси:

теграция между „Тигър” и ,3у* 
кан”, който тт>ябвало да ни по 
днесат, но ние, не сме го полу
чили до днес.

— Какво бихте предло
жили, за оправяне на нещв. 
та?

дървообработващата промишле
ност, за което има и конкретни 
резултати. Вече е установена 
връзка и с предприятия в гумар 
ската промишленост, кожарство 
то и конфекцията.

— Специално пи интере
сува Вашето становище по 
въпроса за обединяването 
на гумарската промишле
ност и Ви молим да пи ка
жете какви пречки има за 
обединяването с „Тигър” и 
„Вулкан”?

— Разговорите за обединява
не с „Тигър” започнаха още ми 
налата година, но нещо конкре 
тно не- е постигнато. Основната 
причина виждам в това, че не 
се е тръгнало по пътя на ико 
номическата интеграция. Значи 
още в началото не се е държало 
сметка за разделението на про
изводството, за общата политика 
на капиталовложенията, а пре 
ди всичко не се е тръгнало от 
най- ооновните и най-леки фор 
ми на сътрудничество, чрез ко 
ито да се насърчи стремежът 
към интеграция. Могло е да се 
започне например от обменяне 
то на технологическия опит, ре 
ализацията и съгласуването на 
производствените планове итн. 
Напротив, прави се опит въпро 
сът с интеграцията да се реши 
от „по-високо” равнище при го 
лямо влияние на най-отговорни 
те обществено-политически фак 
тори, без оглед колко зрели са 
условията в общината за един 
такъв основен похват.

Веднага да напомня, че и сега,

• • •
Снягът и студът за известно 

време ще скрият от очите на хо 
рата едно огнище на зараза в 
Димитровград. Касае се за сеп 
тичния резервоар на трите жи 
аищки сгради на улица „Мар
шал Тито”, в центъра на гра
да. Вече четири месеца този ре 
зервоар пропуска и неприятен 
дъх се чувствува по всички жи 
лищни сгради и в гостилница 
та „Балкан”. Нечистата вода, ко 
ято отича от резервоара, мина
ва из двора на гостилницата, 
излиза на пътя и тече все до 
рампата. Това е оживена улица, 
където се минава за градската 
градина. Много деца, играят по 
нея, без да съзнават опасност
та, която ги дебне.

Съседите не веднаж са се оп 
лаквали до санитарния на об
щината, но предприетото е без 
резултат. Всъщност бе напра
вен опит резервоарът да се по 
чисти, беше забранена употре
бата на вода в жилищата, но 
всичко беше временно, защото 
салто след един ден нечистоти
ите отново започваха да изти
чат и да сеят зараза в града.

На последното ззседание на

Общинската скупщина стана ду 
ма и за заразната жълтеница. 
Отборниците се запознаха с на
правеното до сега за премах
ване на болестта. Бяха посоче
на много мерни, между които и 
дезинфекцията на ръцете, под 
държане на личната хигиена, 
изграждане на хигиенични кло 
зети и др. Накрая Общинската 
скупщина гласува такива мер
ки, които вече имат силата на 
закон,- за да се стане на път на 
заразата.

Тъкмо затова е за очудване за 
що санитарният на общината не 
действува по-енергично, когато 
се касае за ликвидирането на 
такива'огнища на зараза какво 
то е и посоченото.

Жилищният съвет е получил 
нареждане да разреши този въп 
рос. Ако не разполага със средст 
ва трябва да се намерят сред
ства, но това огнище на зараза 
трябва веднага да се отстрани, 
защото всички други мерки, ко 
ито се предприемат във връзка 
с решението на Общинската ску 
пщина, са много по-дребни от 
тази.

По мое мнение най-естестве-
имало

общи разговори, всички заед
но да вземат участие при из гот 
вянето на концепциите, въз ос 
нова на които да се мине към 
изработка на проекта. Разбира 
се, яа нас и сега нищо не нл 
пречи да разгледаме проекта, 
за който става дума, и с общ до 
говор и разбирателство да на
мерим път към интеграцията. 
Във всичко това, мисля, че е не 
обходимо да се остави въпросът 
да се решава в трудовите орга 
низации, които трябва да намер 
ят най-добрия начин. А на нас 
в общинската скупщина и на о- 
станалите обществено-политиче 
ски фактори е длъжност да им 
помогнем, интеграцията да схва 
нат като закономерност на сто
панското развитие и развитието 
на трудовите организации.

Понеже в досегашните разго
вори имаше и много лични ста 
новища, да не кажа и тенденци 
озни, което създаде известно не 
доверие, ще са необходими по- 
големи усилия, много по-голяма 
отговорност и откровеност в по
нататъшните контакти, както и 
разбиране интересите на всеки 
партньор.

Считам, че с добра воля, тьр

но би било, щом е вече

— В Димитровград има 
няколко предприятия, срод
ни с такива в съседните об
щини. Има ли възможност 
за по-тяспо сътрудничество 
и обедгаияване между тях и 
забелязва ли се в община
та отпор срещу тези инте
грационни движения?

— Нашата община е сравни
телно пасивна. Това го подчерта 
вам, защото по мое мнение обе
диняването на нашите предпри 
ятия с подобни предприятия в 
Пирот може само да съдейству 
ва за стабилизирането на сто
панството в нашата община и 
за по-бързо превъзмогване на 
изостаналостта.

Затова ние и по-рано търсех 
)ме възможност за интеграция наБ. Ник

ЗАЩО НЕ Е ВЪВЕДЕНО РАЗШИРЕНО ЗДРАВНО 

ОСИГУРЯВАНЕ В ДИМИТРОВГРАДСКО
На заседанието на Общинска 

та скупщина от 30 януари т. г. 
бе поканен и представител на 
Комуналната общност от Пирот, 
за да даде обоснование пред от 
борниците за направените из
менения. Обаче вместо аргумен
тирано обяснение отборниците 
бяха немалко изненадани от ду 
мите на представителя на Кому 
калната общност, че Общинска 
та скупщина сейма нужда да се 
впуска в „ненужни” дискусии, 
за условията на осигуряването 
И че нейна задача е само да се 
„съгласи или не съгласи” с въ
веждането на разширено осигур 
яване. На забележките на някои 
отборници, че първобитното ре 

вече приели и събра

Двама болни лежат в Пиротската болница, оперирани от 
апандисит. Единият е от Димитровградско, а другият от Пирот- 
ско. 'Разликата между тях .е, че единият плаща разноските, а 
другият се лекува безплатно. Всъщност и димитровградчанинът 
е дошъл в болницата с твърдо убеждение, че след договора на 
събранието на избирателите и той има право на безплатно леку 
ванц от 1 януари 1965 година. Но той не знае, а никой не се .е 
постарал и да му каже, че вече трети месец се води правна и 
обществено-политическа битка между Общинската скупщина и 
Комуналната общност на завода за социално осигуряване от Пи 
рот да се пром&ни нещо в проекта и в по-късно приетото ре
шение! е Скупщиналга на комуналната общност.

Загцв( е така — един да плаща ® друг •— не?

Вместо Комуналната общност 
да разгледа мненията на изби
рателите и да даде отговор на 
техните искания, 
на Общинската скупщина се 
представя ново решение със съ 
ществени изменения и разлики 
от първото проекторешение, ко 
ето вече са приели събранията 
на избирателите. Според второ
то проекторешение алинея 5 и 6 

3 се изменят и вместо 
заплащане от 100 ди

В края на ноември .Комунал
ната общност представя на Съ
вета за социална защита и наро 
дно здраве в Димитровград поо 
екторешение. за въвеждане на 
разширено здравно осигуряване 
в Димитровградско с обоснова
ние за условията на осигурява
нето. Съветът за социална за
щита и народно здраве на едно 
от заседанията си приема изця 
яо проекторешението, ангажи
ра група активисти, съставена 
от здравни, социални^ и общес
твено-политически дейци, със за 

запознаят събранията

шение са 
нията на избирателите и че вне 
сените изменения ще представ- 

измама на избирателите,

неочаквано

ляват
представителят на Комуналната 
общност „мъдро” отговаря, 
и ггред събранията на избирате 
лите не е имало нужда да се да

че

ват обяснения за условията на 
осигуряването, но само да ли 
приемат или не приемат разши 
реното осигуряаваяе.

от член 
паушално 
нара за прегледи и интервенции 
в амбулаториите и специалните

както и 
зъби

здравни учреждения, 
за прегледи и вадене на 
без протетика, осигурените сел
скостопански производители тря 
бва да плащат 30% за прегле
ди, превръзки и даване на ин
жекции и 50% за прегледи и ва 
дене на зъби без протетика.

Общинската скупщина след о 
бстойни разисквания отново при 
ема първото проекторешение на 
•Комуналната общност, ттоието и 
от събранията на избирателите.

защита

дача да 
яа избирателите с основните по
кожения на

Избирателите от цялата те
ритория на Димитровградско 
приемат проекторешението и съ 
щевремекно дават предложения 
ва някои допълнения. Допълне 
нията главно се отнасят за об
хващането на сърдечните более 
ти в рамките на безплатната ме 
дицинска помощ . Това искане 
на избирателите идва от мнени 

на лекарите, че тази болест

проекторешение
то.

Съветът за социална 
и народно здраве не приема ни 

изменения и не иска дакакви
се компрометира пред избира
телите, защото той има пред
вид и увеличението на данъка 
върху кадастъвокия приход, ко 
ето влиза в сила от 1 януари 
т. г.

Същевременно Комуналната 
общност иска от Общинската 
скупщина да измени своето ггьр 
во решение от декември и да 
го съгласува с видоизмененото ре 
шение на Комуналната 
ност.

ето
е разширена и типична за на
селението от тази комуна.

общ-
От тази гледна точка наисти

на няма сила способна отново 
да обясни на избирателите и до 
каже отзавланоотта на внесени 
те изменения. И най-сетне ка
къв смисъл имат тогава мнени 
ята на избирателите и техните 
решения, ако Общинската скуп 
гцина даде съгласие на второ
то решение. По тези съображе
ния тя е отхвърлила второто 
решение.

Сега предстои нов двубой ме 
жду Комуналната общност и Съ 
вета за социална защита и наро 
дно здраве. Тези дни Комунал
ната общност е отправила пис
мо до председателя на Скупщи 
ната и до Съвета с молба да се 
уточнят исканията на Съвета. 
Значи, решение на този въпрос 
не можем да очакваме в блиЗ 
ко време. А цялата тази юриди 
ческа тирада се сваля върху 
плещите на неосигурените сел
скостопански производители.

Д. Йотов

Жълтеницата стихва
кото през декември. Обаче все 
още съществува сериозна о- 
пасност от по-нататъшно раз
ширяване на жълтеницата, за
щото още не са пронамерени 
причинителите на епидемията. 
Хигиеничният завод в \ Ниш 
още не е дал своето мнение по 
анкетните листи на заболелите. 
Предполага се, че водата в 
Строшена чешма е замърсена 
и че тя е източник на зараза
та. Това мнение идва оттам, 
че огнището на епидемията се 
появило най-напред в този ра>- 
йон на Димитровград.

От нова година до края на 
от жълтеница са забо-януари

лели 19 лица — предимно деца. 
Това е нещо по-малко откол-

В цеха за цървули р „Димитровград”

пение и работа може да се прео 
долее всичко, което пречи яа 
стопанските организации да се 
разбират по-добре. Впрочем, то 
ва го показват и досегашните 
резултати на обединяване в об
ластта на дървообработващата 
промишленост .

когато става дума за интегра
ция в гумарската промишлено
ст, все още не. съществуват из
черпателни анализи за възмож 
ностите и нуждите на каквото 
и да е сътрудничество между 
„Тигър” и „Димитровград”. Съ 
ществува кратка информация, 
тезиси и договори, известно ми 
е че съществува проект за ин- и. во**ч!
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Поения за развитието па селското стопанство

МЕЛИОРИСВАНЕ НА ПАСИЩАТА 

И УГОЯВАНЕТО НА ДОБИТЪК
Внедряване в производството 

на високодобивни сортове овес 
м картофи, както отбелягахме 
в миналите броеве, представля 
ва мероприятие за укрепване и 
засилване на фуражната база, 
и открива възможност за по-ин 
тензивно животновъдство в на 
шите предели. Но редом с про
веждането на тези мероприятия, 
обезпечаването на храна за до
битъка изисква и едно редов
но, ежегодно мелиорисване и на 
пасищата.

Естествено, това е повече ра
бота на земдее леките коопера
ции, които понастоящем и при
тежават по-голяма част от тях. 
Тези мерки дават резултат срав

но би се поправило финансово
то състояние на някои 
кооперации. Да изтъкнем, при 
същите природни условия сто
панството „Власина” през мина 
лата година е угоявало на па
ша 500 говеда и 3.500 шилета и 
овци, докато на старопланинс
ките пасища у нас не е имало 
нито

през 1962 година дава следни 
те процентни показатели: 30 про 
цента доход от мреото, 39— от 
млякото и 31 процент от вълна 
та ,а през 1963 година доходите 
от млякото са били по-големи. 
Тъй като овцата може да полз
ва слабите пасища и с оглед на 
това ,че броят на овцете намал 
ява на нашата територия в част 
ния сектор, налага се да се о- 
бърне по-голямо внимание на 
овцевъдството в частния сек
тор. В това отношение има и 
конкретни предложения. Нап
ример на земеделски произволи 
тел, нрйто има над 100 овце да 
се дават твеспни облекчения в 
задълженията към общността. 
Образцовата животновъдна стан 
ция в Пирот вече практикува 
даване на кредити на частни сто 
пани за купуване на овце при 
задължение да спазват натгьтст 
вията на специалисти при гле 
дането на овцете и да увелича 
ват стадото.
61 земеделски стопанин се-е пол 
звал с кредитите на станцията 
и са набавени общо 3,615 овце.

Тази станция в Пирот плани 
ра през тази година да отпусне 
още 100 милиона динара такъв 
кредит на частните 
Възможности за такова креди
тиране съществуват и на наша

наши

едно добиче в организира 
но угояване.

От мелиорисването има полза 
и за овцевъдството. Знае се, че 
овцата се напасва на площи, къ 
дето предварително е напасван 
едър добитък. Но и тук се нала 
гат известни нови насоки за у-

Дали изкупната цена няма да г и намали.

ЗШШ ИЗКУПУВАНЕ НА
АГНЕТАТА;;т\V»’ ; '>•г^—

%шш Според всичко, което се из- 
тъква в „Сточар“ на произво
дителите за всеки килограм жи 
во агнешко се плаща по 450 
динара.

Трябва да отбележиме че 
миналата година са изнесени 
8.500 агнета, за които са полу
чени към 48.000.000 девизни ди 
нара. Тази година доходите от 
изкупуването на агнетата ще 
б-ьдат чувствително по-високи 
с оглед на това, че цените са 
по-добри. Може да се очаква, 
че кооперациите ще предприе
мат организирана акция на из
купуване. Производителите ще 
могат да пласират своята сто
ка по добри цени чрез земедел 
ските кооперации

В Димитровградска община 
започна изкупуването на агнета
та. В течение на миналата сед
мица чрез Селскостопанското 
едзужение „Сточар" земедел
ската кооперация в Поганово, 
е изнесла за Сплит иър- 

От 22 фе-

т

I
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",'Шп вите агнета
вруари димитровградската кла 
нища ще заработи с цяла
та си мощност тъй като всеки 
деи ще се колят и приготвят 
за износ в чужбина по 800 аг
нета.

С оглед на вече изработения 
план. „Сточар" и земеделските 
кооперации трябва да засилят 
темпа на изкупуване, а произвол 
ствените мощности на кланица 
та да се използват до максимум. 
Въз основа на този план земе
делските кооперации в дими- 
доовпрадска община ще трябва 
да изкупят тази пролет 12.000 
агнета. коит0 чрез „Сточар" 

това сътрудничество със земе ше се пласират в Г-ьрция и 
дележите стопани и кредитори Италия. Само кооперацията в
за увеличаването на овцете.  Каменица ще изкупи над 6.000

агнета „Нишава", все още не е 
сключила делови седелки със 
„Сточар" и с това създава ус
ловия тази година да песе из
пълнят задълженията към ку
пувачите. !

Според сведения

стопани.

територия.Рядък екземпляр в Димитровг радско
Остава обаче да се каже, че 

тук ролята па кооперациите е 
огромна, защото те единствено 
могат да бъдат организатори на-нително по-бавно и искат по- 

големи
днешните условия на пазара те 
са възможни и изгодни.

величаване броя на овцете. Ов 
цевъдството в Пиротско и Ди 
митровградско се ориентира към 
износ на агнета, на млечни про 
дукти и на качествена 
Именно това съдействува овце
въдството да бъде доходно в об 
ществения сектор. Един анализ 
на дохода от една овца, правен

Състоянието на посевитевложения, обаче при

Не съществува опас
ност от измръзване

Мелиорисването на пасищата 
и създаването на изкуствени 
тревни повръхности е вече из
вестно и в това отношение съ
ществува опит в някои земедел 

кооперации и стопанства.
кооперация

А при това положение ще на 
мали и натискът за заемане във 
фбртгките и неангажираностга 
на работната ръка в частните 
земеделски стопанства.

вълна.

—• Не съществува опасност 
от измръзване на Посевите, до
ри и на ония площи, които са 
изорани по-късно. Напротив 
климатът засега благоприятно 
в издействува върху развитието 
им, защото засетите площи са 
под снежна покривка, ни уве
доми

ски
Примерът 
„Брус” в планина Копаоник по 
казва следното: втората година 
от образуването на изкуствени 
тревни повръхности е получен 
добив от 15.000 килограма, а 
при мелиорираните пасища до 
6.000 килограма от хектар. По
добни резултати са постигнати 
на планина Златибор, и в сто
панството Власина ’.

С. Димовна

Штш.чъ--1 ■■

ОТ НАШИТЕ КРАТ завеждащият селско сто 
панство при Общинската скуп
щина в Димитровград.

Осцен това, зимното подхран 
ване на пшеницата е станало 
на кооперативните стопанства. 
Не всичкиЗА ЕЛЕКТРИФИЦИРАНЕТОРАЗГОВОРИобаче не могат 

без спепиалис- 
си са

Тези акции
частни

водители са направили 
Може би това нещо 
влияние и върху добивите от 
тези площи.

да се проведат 
ти които специалността

в такава практика.
се избягват

произ-
това.рни и Долни Криводол и Волев 

дол по въпроса за проучване на 
материалите от VIII конгрес.

СЕНОКОС — Ловецът Коста 
дни Глигоров от селото убил е- 
дин вълк край самото село. За 
това е получил награда 10.000 
динара и от ДОЗ 25.000 динара. 
През тази зима явяването на въ 
лците в районна на Стара пла 
ципа е значително по-малко, от 
колкото през мшгалата година.

Б. Иик.

Д. КРИВОДОЛ — След завър 
Славния—Д.— В селото сеДРАГОВИТА 

проведе заседание на подружни 
цата на ССРН по въпроса на е- 
лектрификацията на селото. На 
заседанието се изтъкнаха досе 
гашните резултати и се конега 
тира, че работата по производст 

продажбата на вар тряб 
ва да продължи и по-нататък. 
Вече са обезпечени достатъчно 

електрификация на

ще окажедоказали
Това, защото така 
шегите, които могат да станат, 

мелиорисването и затравява 
от неподготвени ли

шването йа пътя 
Криводол Транспортното пред
приятие от Пирот продължи ре 
йсовата линия до Долни Кри
водол. С това м(пого е улеснено 
населението от Вълковия, Дол- 

Гории Криводол и Волев 
оти-

М.
ако 
него става ТРАК ОРИТЕ НЕ САца че такива меПри положение, 
роприятия за обезпечаване на 
фуражна база се проведат ус
пешно, може да се организира 
угояването на добитък, да се у 
величи броят на животните и 
да се подобри породистия със
тав. което, естествено, 
за резултат значително по-го 
яма рентабилнос г.

ОРАЛИни и
дол. Досега автобусите са 
вали до Каменина.

вото и ■ ■ ■

Все до последните 
и застудявапе, времето 
топло, а нивите меки и подход 
ящи за оран. С една дума има 
ше по-благогтзнятин 
отколкото по 1улсмс на есеннаг 
та сеитба.

Кооперациите обаче използ
ваха тракторите за прекарване 
па стоки, а не за подготвяне 
на почвата за пузолетна 
ба. Това не 
особено ако

В селото 
се състоя заседание на члено
вете ма СЮК от Вълковия, Го-

Д. КРИВОДОЛ Дъждове
бешесредства за 

селото.
ПОГАНОВО — Лошото време 

временно прекрати работата на 
варниците, които се строят 
за да се обезпечат средства за 
електрификация на селото. През 
първите пролетни дни работата 
на варниците ще започне.

ше има
условия

■■тА-' V ' ' '

Има слабости и в 

животновъдството сеит-
е малък пропуск 
се има пред вид 

недостатъчната оборуденост на 
мехампзаторскнтс 
кооперациите и площите, кои
то трябва да се подготвят за 
пролетна сеитба.

ДРАГОВИТА — Младежката 
организация в селото успешно 
подготви културно-забавна про 
грама, която представи 
то село, Борово и Искровци.

Нашите слабости не са само 
в производството на фураж. Съ 
гците грешки правим и в живот 
новъдството. Ние сме район, кой 
то стои най-зле, когато става

в свое- цехове по

§§§ ' 'Щ
: I

СКЪРВЕНИЦА — Младежка 
от селото госгу 

село Пога-та организация 
ва на младежите от 
ново. След успешно изпълнение 

салона на Коо

кооперирането със зе 
в об§!§:н=к™

рането за угояване на говеда, 
а за угояване на телета н

нито една премия.

Устни новпнн 
в Смиловцнна програмата в 

перативния дом бе устроено у- 
веселетаие. Мш Центърът за култура и заба 

Димитровград подготви уе

ШШШ - ■

КАМЕНИЦА — Просветните 
рабоптици устроиха вечеринка. 
Със същата програма ще посе- 

села във Висок. Съ

използвали ва в
тни новини, е които ще посети 
някои по-големи села в община 
та в дните пред изборите.

Първото си посещение група
та направи в село Смиловци. Се 
ляните проявиха голям интерес 
и с внимание изслушаха прог
рамата, чрез която бяха на тв* 
рде достъпен начин шгформирв 
ни за най-ахтуалните междун» 
родни м вътрешни събития.

Възможности за угояване на 
Пасищата на Ста- /Ш-говеда има. 

ра планина и доугояването след 
свършване иа периода на паша 
та могат да бъдат използвани 
успешно, обаче миналата годи- 

ползвано. А при 
едно повръхностно мелиориева 
(яе на най-добрите старопла- 

пасища е възможно У- 
чрег» паша на голям 

«рой говеда, е което знячиггел

Ч-ИДтят и други 
щата група е подготвила пиеси
те: „Съмнително лице” и „Род
нина от Америка”.

"ъ, . .
А':: У/ ■ • ' * •-у/
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Новите снеговалежи пак са прекъснали съобщенията през Вла 
Босна кобила. Обаче затруднението е само, че не може

ва това не е СЕНОКОС — Подружницата 
на ССРН и младежката органи 
зация подготвиха културна про 
грама, с която посетиха село 
Росомач от Пиротсха община.

емпа и
да се пътува с рейсовете. Инак снабдяването нг е проблем.

пътят за Босилеград край ВласинскоНа снимгката:нияски 
гояваяето езеро.
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По следите па псоправедливостта ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

ПРИКАЗКА ЗА ДВЕ УЧИТЕЛКИ ям става пустиня
Наши предци, които преди че 

тири века са споходюти Испа- - 
пия, от Барцелоиа до Мадрид 
са минавали през непрегледии 
девствени гори. Днес те не съ- , съ 
ществуват.

Гиптер Шваб, специалист по 
лесовъдство казва, че в Цент
рална Европа' 9/10 от повръхно 
стта някога са били покрити с 
гори. Днес с гори има само 27 
на сто, а само във Франция ед 
ва 15 на сто.

По време на Втората светов
на война в Западна Германия са 
изсечени 12 пъти повече гори. 
отколкото е могло да се предпо 
ложи, че могат да бъдат унищо 
жени. Съвкупната оголена пов- 
ръх ност възлиза на около 
420.000 хектара. В течение на 
последните 15 години горите в 
Германия са намалени с две тре'

През последно време зачес
тиха извъикогпсу рентите премест 
вания на просветните работни 
ци в Димитровградско, обмкно 
вено от селата в града. При то
ва се проявяват твърде отргща 
телгаи явления, съпровождани от 
лични влияния на съветите при 
училищата за да се осъществя
ват желанията и правата на по

ва, ако земята е оголена 
та, която тече по

впрегнати две съпружески двой 
КИ, два училищни отбооа и М.ИО 
го други призвани и непризва 
ни хора. Но съвсем 
трудно победата да спечели се 
мейство Заркови. За такава по 

, беда съществуваха „обективни” 
причини. Зарков 
вземе общинския джип, когато 
си поиска и да отиде на засе

При основното училище в Дими 
тровград се откри едно времен 
но свободно работно място, за- 
щото учителката Смиля Накова 
отиде на отпуска по болест. 
Тъй като Лиляна има същата 
специалност и се намираше в 
града, сега вече без работа, ре 
ши да подаде молба. За същото 
място се яви още една нейна

вод». 
ловръхносттй 

й, се превръща в лавина, която 
унищожава всичко предне беше

Последиците от унищожение, 
те на горите значи са многоброй 
ни и катастрофални. Всяка го 
дина потоците опустошат и от
насят в моретата на хиляди то 
кове плодородна земя. Предпо
лага се, че под мостта в Париж 
Сена на всеки час пронесе 
личество земя, достатъчно да се 
покрие пространство от 40 хек 
тара! А известно е, че Сена не 
е бърза река. Бързите плаювде 
ки реки отнасят пет пъти поне 
че земя!

В Китай опустошаването на 
горите всяка година предизвид 
ва големи наводнения, в които 
страдат нд хиляди хора. В турс 
ката провинция Анадолия се на 
мира най-потресающето зрели
ще от ерозията в целия свят. 
Земята, която-реките са носили 
в морето е насипала крайбреж
ния пояс и градовете се намери 
ли дълбоко във вътрешността 
на сушата. Тарса, някогашно 
пристанище, сега е мъртъв 
град, отдалечен 15 км от край- 
брежието!-

можеше да

" ■

т
■■■-•И | | X. .Л —

ко-»

I-й№к

шш
ви.

В Австрия положението 
чти същото.

Австрийците всяка 
сичат по 11 милиона кубически 
метра дърва, а новите им 
могат да дадат всичко 8 милио
на. Всеки месец швейцарците, у 
нищожават пет пъти повече го 
ри от подрастващите.

Птзи такъв темп 
ване резервите на горското бо
гатство в Европа, със сигурност 
може да се установи, напълно 
ще бъдат изчерпани след 50 до 
00 години. В северна Америка 
тоци срок ще бъде още по-кра
тък — 30 до 40 години. Тези-а- 
лармантни сведения сочат, 
нашата планета наскоро ще се 
превърне в пустиня.

Но, мнозина 
рите се изсичат 
че на хората трябвало дърва. Не 
сме толкова наивни да унищо
жаваме горите от чисто удовол 
ствие.

Вее пак.

е по

ЯШШЮШШ
година из

гори

на унищожа

Река Мисисипи всяка година 
внесе в Мексиканския залив 400 
милиона тона земя. През мйсец 
юли 1947 година в наводнение 
Мисури отнела 115 милиона то 
на плодородна земя, или 1/4 от
повръхността, засята с жито в 
държавата Айова.

Земята, лишена от гората не 
е изложена само на водата, но 
и на вятъра. Гинтер Шваб при 
вежда един твърде показателен 
пример: през 1934 година в юго 
западна Америка духал силен 
вятър. В резултат от това към 
300 милиона тона плодородна 
земя била от другата страна на 
Атлантика! Към 45 милиона хек 
тара площ била опустошена, а 
55 много ощетени от този, ура
ган .В Европа станал подобен

10 аПрИЛ 1949 година- 
ь Маркфелд, недалече от Виена
дТй/рЪт отвлекъл земята от
6.000 хектара площ Съобщения 
та били прекъснати

че

Стремежът е да се влезе тук, в оси. училище. Някои влизат на задния вход. ще кажат, че гл
и зарад това.

отбор колежка, библиотекарката при 
Центъра за култура и забава 
Кая Лазарова — жена на мест
ния лекар.

Училищният съвет разгледал 
молбите и ггриема Кая Лазаро
ва чрез гласуване 8:4 и един 
въздържал се.
Може би това щеше да бъде на 
място ако преди 
зад гърба на съвета не ставаха 
известни незаконни подготовки. 
В тази работа като главен пое 
тановчик на комедията се яви 
управителят на основното учи 
лище Кирил Трайков, който дей 
ствуваше не като член на съве

силния, а най-мйлко се гледа 
■а обучението и интересите на 
училищата.

Да вземем два примера от та
зи учебна година:

В учителския

данията на училищния 
когато си пожелае, и когато то 
ва беше нужно да присъствува 
на заседанията, да разисква и 
с това да влияе за вземане на това «е е напълно 

точно, макар че на човека 
вото още как му е необходимо. 
Статистиките показват, 
лизования

такова решение, което е в него 
ва полза. А затова никой не ис 
каше да му противоречи, защо 
то той може „ако иска” дори 
и да напусне общината. В тези 
усилия му помагаше и председа 
телят на Съвета за просвета и 
култура Илия Петров, който не 
гледаше интересите на учили
щето, но упражняваше натиск 
върху управителя на смиловс- 
кото училище да се освободи у- 
чютелката Лиляна (вече Зарко 
ва) от длъжността си в Смилов 
ци две седмици преди завърш 
ване на полугодието.

И така въпроса бе разрешен. 
Лиляна Заркова напусна учи
лището, без да внесе и първите 
си бележки на децата за полу
годието. Лиляна Такова 
въпреки обещанието и петте от 
лични бележим, държавния из
пит и лошото здравословно със 
тояние. Но нали мъжът й е са 
мо гимназиален учител.

Работата можеше да се свър 
ши тук. Много хора това из
преварване не дразнеше, защо 
то на „по-силния” се удава вси 
чко. Но нещата продължиха.

дът>колектив в се- 
лю Смиловци бяха на работа две 
учителки че цивч 

течение 
към 
хар- 

поглъшат

едната девойка, 
стипендиант с първа година на 
ВГПП, а втората омъжена, 
колко

човек в
на своя живот унищожи 
300 стари стъбла дърво. В 
тиените фабрики се

гласуванетос ня
години служба. В края 

ма миналата година мъжът на 
втората учителка Томислав Га- 
жов бе приет за преподавател в 

Димитровградската гимназия. 
Съпругата му остана на село. 
Единствената надежда на мла 
дите съпружници отново да за 
живеят заедно беше да се ос 
вободи работното място на Мир 
яна Джорджевич, която трябва

тонове
модерният човек вее повече у- 
погребява хартията. Само 
дин брой на в. „Нгойорк таймс” 
се унищожават 62 хектара 
ри! А какво ше стане 
оная една трета от човечество
то. която е неграмотна един ден 
поиска да чете вестник?

Няй-изв-еетрг/гте учени на све 
та предупреждават и за други 
опасности, които не произлизат 
от безмилостното 
на горите. Наводненията 
на лен стават по-чести 
страшни. А залесените 
ракетна са в състояние да за
държат
влага, задържат оттичането на 
водата и обуздават дълбоките 
ерозии. Противоположно на то-

дървесна мнеа, защото

за е- за по-дъл
го време, защото вятърът 
рупал със земя и 
ж. п.

з ат-го- пясък всичкикогато ита, а като негов ръководител. 
Три дни преди 
на заседанието на Съвета Трай 
ков отива в Културния дом при 
своя колега Илия Петров, сега 
в ролята си на управител 
Центъра за култура и забава, 
които повикват Кая Лазарова 
и й съобщават да подаде мол
ба за свободното място в основ 
ното училище. Управителят на 
Центъра без. знанието на своя 
колектив дава съгласието 
Лазарова да напусне временно 
работното си място и да мине в 
училището, а за всичко остана 
ло ше се погрижи управителя 
на основното училище Трайков.

постановчик

— линии и шосето.
И покрай всички 

възвръщане на приказните 
ри, казва професор Хейм, пус
тинята дълго и постоянно 
противопоставя на 
човека отново да я облагородя. 
Крайно време 
ограничи и

ггров еж дането планове за
го

те да замине при мъжа си в ще се 
усилията наИирот. на

Но пътуването й беше пре- 
тоя път от нейната унищожение 

от ден 
чи по- 
ггоост-

е човекът да се 
дисциплинира по от 

ношение използването 
бата на

къонато, 
колежка, първата Лиляна, коя 
то точно по това време получи 
„всички квалификации” за осво 
боденото работно място само с 
едно „да”, което каза пред за 
веждащия гражданското състоя 
ние и стана съпруга на Райко 
Зарков, ръководител от общин

остана и употре 
дървесната маса. Ина

че ,ако се продължи с такък 
темп не е далече времето 
то напразно ще се 
лородна земя. Земята 
не пустиня. . .

9/10 от атмосфернатаси ког» 
търси пло- 

ще ста

вки ранг.
От този момент започват дра 

матични борби, в които бяха
ф О Т О XР О II И К А

който като умел 
ше съумее комедията да х-гзведе 
докрай. И той започна: сам сви 

без писменоква заседанието, 
съобщение и дневен ред, на ня 

часа преди да започнеколко
същото. Той знаеше, че члено 
вете на Съвета тоя ден ще ид- 

заплата и съобщаваше от 
на всеки, че тоя ден в 

засе- 
Даже

ват за 
делно 
17 часаТОЙ ДА ГВ СЪБУДИ...

Самовкуся па
ганизацията — казал един ра- яе
ботник при предлагане на чле плисштс...
нове на ръководството, — той 
Често говори, че в управата се 
спи ...

Да видим сега, дали Мнрос- почерпят, 
лав Стратков ще ги събуди..

ше се състои 
съвета.

на Съвета по

ва материали само срещу об
гербвано заявление. надаиие

и председателя
воеме узнал за заседание 

то. Запитан от Цветан Елечгсов 
за дневния ред на заседанието

, .Кога

това

отговорил:управителят 
то дойдеш,- ще видиш!”

Сега се поставят въттпзейте:
___Може ли някой да се тгои

хочопятжа работа (с ггьл 
работно време), когато вече е

Двама приятеля влезли в го
стилницата на „Балкан" да се

ома ня 
ноСлед малко поискали да обяд
ЗЗРТ?

__Може ли (в конкретния еду
търси работа

ват ...
Недостиг па гербови 

марки
— Яде ми се свинско месо. 

но казаха че нямат, казал един 
от тях.

чай) Лазарова да
бъде приета без съгласие 

колектив, къдеи да
на своя 'прудов

Вестпикарницата е твърде скромна, по работата по ра3' 
пространението па печата от страна .па продавача Антапас Спа
сов е за всяка похвала. През. последните месеци числото ма вси
чки седмичници и ежедневници се увеличи значително. В продай 
ницата може по всяко врем,е да се купят всички списания .4 
вестници които излизат в страната. <Най-много сг чете , Долита 
ка и „Братство’]. Всекидневно тук се продават над 600 броя> 
различни вестници.

Другарят .Антанас Спасов ни осведоми, че прехз пролетта 
ще открие още две будки: при мотела и на гарата. Дора&и пд- 
стояиото минаване на, туристи през града, продажбата на вест-. 
Нициге става все по-голяма. С новите будни ще се облекчи 
хората Нд-бързо'да дойдат до Печата. ’’ ' ' ' ' -

НА СНИМКАТА: АНТАНАС СПАСОВ — „ЛИТНАЛО" 
г.родавницата.

то е
— Може ли управителят 

Центъпа за култура сам да да
ва разрешение за явяването на 
хочтртич. без знанието на ко—

Приятелят му почукал и кел 
Един гражданин в Димитро» морът веднага дошъл 

град обикалял, будките да си 
вземе гербова марка.

— Бре хора, какво става, ня
ма гербови марки?!

на

— Моля ви се два телешки 
шницела.

леятива?— Чакай моля ти се — пре
къснал го първият — аз искам

Може ли управителят ва у- 
чилитттето сам да насрочва за
седанията на Съвета, а преди 
това ла ттпави подготовка за при 
емя чето на ’ Лазарова.' ‘'

Мзг.лежяа че в тоя случай са 
накърнени много напей общесгг

- — Защо се очуваш — отвър- от свинско, 
йали му мнозина — взеха ги 
журналистите от Ниш. Нали Му казал той — тук телешките 
сега управителят на основното приготовяват от свинско 
училище Кирил Трайков им да месо ...

—• Нищо де —г -шепнешком

Б. Николоввени норми.
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ПО НАШИТЕ СЦЕНИ

„ОПЕЧАЛЕНОТО СЕМЕЙСТВО“ ОПЕЧАЛЕНО...
Преди два месеца :е започна 

с подготовката на премиерата 
„Опечаленото семейство“ от Б 
Нушич, което трябваше да се 
представи пред димитровград
ската публика по случай стого
дишнината от рождението на 
известния сръбски комедиограф 
Брашгслав Нушич. Отначало 
подготовките започнаха с енту 
сиазъм. По всичко личеше, че 
комедията ще бъде подготвена 
на време. Но след няколко -ре 
петиции актьорите 
да отсъствуват и подготовката 
се продължи и повече от два 
месеца. Сега вече 
тя да излезе : 
градската публика.

По този случай водихме бе
седа с няколко члена на театъ 
ра, които се изказаха 
чините, които са довели до за 
бавяне на комедията.

ИСТАТКО СТАНУЛОВ:
— В последно време забеляз

вам слаба заинтересованост от

страна на някои които ръковод гат да бъдат оправдателни, 
ят с културата в града. Често Всички знаем че Лиляна Йо- 

ьти в театъра се довежда ня- сифова е работила дълго вре- 
' и човек да работи, но слабо ме в тетъра а при това е има 
се задържа. Ние по-старите кси ла две невръсни деца.
° °оича.ме театъра по този на Жалко е след дългогодишна 

чин губим много време, и по работа на ,това поле напъл- 
цяла вечер ги чак<сме за репети но да гасне такава дейност, 
цшг. Младежта е слабо заинте- При нас имаше големи тради- 
ресована за този вид изкуство пии в миналото. Работило се е 
Изглежда че причините за за- при огромни трудности. Сега 
бавяне на последната премиера не само че имаме хубава сцена 
се дължат на слабата органи- с най-модерно осветление, но 
запия. ц интересът за театралното из

Ьто имахме един нов член и куство не може да се задоволи, 
пгцтде талантлив. Това е Нови само с посещения отвън, 
ца Панич. Но когато видя по- А забавянето на премиерата 

да идва па „Опечаленото семейство” 
мо- се дължи само на слаба орга- 
но низация.

>>4

започнаха

няма изгледи
пред димитров- ложеииет0, престана 

Зная н други хора, които 
гат да работят в театъра, 
по какви причини не идват, не 
зная. Ето жената па нашия ръ 
ководител Илия Петров — Олц 
вера е показала отлични резул 
тати на това поле в Поганово. 
Щом дойде в Димитровград тя 
прекъсна. Често пъти 
семейни причини, конто не мо-

ВЕНЕТА ПЕТРОВА
— Работата в самодейния те 

атър трябва да се счита 
обществена дейност и тя никак 

' не е за подцененне. Нс разби
рам тогава, защото някои хора 
се срамуват Да се занимават с 
този вид изкуство, даже и при 
наличността на известен 
лант. Много членове на театъ 
ра поставят въпроса защо 
работят някои учителки, които 
по-рано на седр са били дей
ни носителки на самодейност, 
та. Това много влияе па оста
налите членове от самодейния 
театър.

Тук лежат причините за неу 
спеха, който претърпяхме в под " 
готовката на „Опечаленото се 
мейство”.

за при-

като

изнасят

та-

не

„МОМИЧЕ”Й. МИШЛЕ

то и актьорите. По-рано така 
ме беше. Много се работеше 
но имаше голямо другартво в 
колектива.

Никой не се е погрижил да 
разреши и личните проблеми 
па някои самодейци. По този 
начин въпроса с аматернзма 
остава неразрешеното лично 
аз съм била активна в театъра 
след освобождението, получа
вала съм и награди и не мис
ля да напускам работата, за
щото я обичам, но никой не

иска да ми помогне да намеря 
отговсряща работа. Мисля, че 
с пълно право това искам, но 
освен обещания нищо не се ре 
ши.

КОЛИЦА РАНГЕЛОВА
— Има много причини за ба 

, | ” веието на премиерата. Но тоза 
са въобще слабости 
тива ни и трябвало с веднъж 
да дойде до такова изражение. 
Това е неприятно за 
мас, затова трябва • да 
ваме болните места.

При нас сега съществува в 
известно

Т I \| • >
■

Жй

на колек- След това съществуват изве 
Стни еснафски разбирания по 
въпроса за аматернзма в теат 
ралното изкуство и това пречи 
за включването на нови'члено
ве по-млади и талантливи

ВСИЧКИ
леку-ШШж

колектива 
яиие

отсто- 
Ръководство-Някога 1:о.гвктивът получаваше награди, а сега.. . между

....................«■«■■«■“■“■■■вв”““виив"и”“виии”1и,|и”в«ив.«нншвивв«вв111в.„ия„в„111„«„шяи„щив„вв„и1„1в„
5. Ник.

ерафкш Ссверняк (НРБ)г— Слушайте какво — отвърнах аз 
на забележката му, че съм. малко нещо 
лруб. — Няма какво ба ви се извиня
вам!. .. Вие ще се извините — рекох, — 
задпо пи безпокоите вече трета вечер.’...

И наистина — той сядаше непосред
ствено до нас три вечери подред. Поръ
чваше си борова ракия, и чаша лед. Из
сипваше бавно ракията в леда и я, пие
ше съгцо така. колкото се може по-бав
но,. за да има време да стои при нас и 
да ни подслуша.

но с глава. Това вече беше много. Вече 
мислех да стана, защото бях сигурен, че 
всички останали ще ме последват, и от 
устата ми се отрони:

— Смъртни ли?
Четвъртият жест с глава бе отрих:,а- 

телеи. Вълните поби гада и сваляха ста-

Ь

рия кЬраб ласкаво и звучно. Вентилато
рът гребеше с нисък постоянен бре.ч то
плия въздух от салон-ресторанта и го 
изхвърляше навън.

— Не знаете ли ,че за емигранти, 
които нямат тежки престъпления, е обя
вена амнистия? — попитах аз.

—Зная.
— Тогава какво чакате? Или не вяр-

десно езика, на който говорим. Това ко
ето правите, не е хубаво. И ако не сте 
подлец — намерете си друга .фса!...

На ксето той отговори, че заведе- 
ппето е обществено, не всеки може да 
елда, където намери за добре, и че кога
то някои възпитан човек е казал гру
бост, трябва да се извини...

Той

че тазн вода тече на изток, към) Бълга
рия., ч? е текла така. хилядолетия, и от 
шеговитата илюзия за .Радецки” всеки 
изпитваше някакви неясни, по дълбоки 
трепети, които пито желаеше, пито мо
жеше да сподели.

Тъй обикнахме „Копкордия”. Дори 
си я наричахме ,,Радецки" и вечер, след 
като затваряха широките врати ча из
ложбения салоп, където тичахме по ссм 
делки, информации и снимки, бързахме 
да се приберем иа пристанището. Обслу- 
гата вече пи позиаваш.е. Разрешаваше ни 
да. си изнасяме ча палубата мастика, 
коняк „Плиска” и луканка и понеже ня
маше много работа, келнерите се застоя
ваха при час, без да пи отказват да ги 
почерпим.

Ние им разказвахме за „Радецки" и 
Ботев, от което те разбираха епмо, че 
рабът, па който работят, има нещо общо 
<: пашата история, клатеха почтително 
глави, н когато, пийнали, подхвагцахме не 
стройно Базовата песен, тактуваха е Нас 
п маршова стъпка и пикаха смешно:

с Първата вечер половгтато. от нас не 
го бях а забелязали. Те твърдяха, че ние, 

сме чисто и просто 
подозрителен.

другата половина, 
лнчтелни и че никакъв

не е седял на две педи и половина 
На втората' вечер всички бяхме

вате?
■ — Напротххв: вярвам! Намирам поня

тни
говореше па чист български 

език, с малко търновско оатъмняваие 
крайните гласни. Беше привидно 
коен и са.чо трепетът иа челото 
кият тик па ръката подсказваха дълбо
ко вътрешно вълнение. Тогава именпо 
аз му казах думите, че виновният е той, 
задето пи безпокои

от гшс.
единодушни, че ни подслушва. И м.акар 

бяхме говорили нищо особено, все 
пак, съгласете се, е неприятно. Неприят 

беше тази близост с неизвестността, 
или по-скоро с доноса, подлостта и пре
дателството, които седяха на някакви си

и пиеха бо

на кога вестнигщ и вярвам не са само за 
амнистията. Вярвам на всичко, което 
пише. Н.тщо ми казва: така е, върни се!. 

— Е, и?...
Човекът от съседната „маса замълча. 

Някой от нашите му наля мастика. От* 
парченца лед тя побеля на

спо- 
и ле-

че не

на

вече трета вечер. ..
Човекът от съседната маса не отго

вори веднага. Навярно съобразяваше как 
точно да постъпи. И нещо . в него над
деля, защото каза твърдо и глухо.

— Може би имате право. Но в този 
град идват толкова рядко хора оттам, че 
когато научих, нищо не можеше да ме. 
задържи. Искам да. слушам български 

— Искам, да говоря, да разпит-

две педи ц половина от пас 
рова ракия с лед.

Ние бяхме, група специалисти и пред 
ставители иа печата, делили за открива- 
нето на едигс от пай-големите автохобил- 

Еоропа. Попечтео от пас ид- 
в този град за пър-

стопепите 
къдрави струйки, 
на памучни спирали. Той пито възрази, 
пито благодари. Просто изпи мастиката 
на един дъх, както пиеше и боровата

конто се навъртяха

ко-
ракин, само че иа всички ни се сто ри,

по-голямокн салони в че го направи с иеизмерно 
удоволствие:

— Ако можех да намеря отнякъде 
хиляда и петстотин майки — 
конно гой — ще се върна. Ще се върна, 
и то веднага...

ваха е тази страна к
път. И макар всичко да беше инте- 

и неприятности. 
. След като бяхме

ви.
респо — преживяхме 
Най-напред с хотела 
обиколили града и бяхме получили от - 
рицателен отговор отвсякъде, в едно 
пътническо бюро пи посъветваха да оп.-

Та.м намерихме

каза. каза спо-вам!. . .„Кум".
И сигурно бихме запазили най-ху

бави спомени за тази малка „Копкордия. 
— Радецки", ако не беше случаят с он
зи, който сядаше па две педи и полови
на от нас й пи подслушваше. И втората 
веч-р той седя до нас доволно дълго 

по-малко од два часа, и слушаше, без 
и без да му мигне

— Вие стс емигрант? — попитах. 
Той ким'па глава. — Защо?

— Много се хвалех в писмата 
Пишех,' че имам кола, апарта.чент. Че 
сам прекупвач, търговец, комисионер... 
Готов съм да се разкая и да се върна. Но 
не като онези, които се върщаха. от А.«а- 
рика с два файтона и седем празии ку
фара- Искам да се върна облечен като 
хората. И поне с един запазен „Рекорд". 
Или „фолксваген”. . .

Друго май и не говорехме. След ка
то пи каза, че е машинен техник, ние го 
уверихме, че ще намери работа веднага. 
И то такава работа, че да може да си 
купи кола. Той клатеше 
глава, накрая каза:

— Лека нощ. Извинете.
Ние му отвърнахме:
— Лека нощ! И довиждане...
Тази нощ не пяхме „Тих бял Ду

нав ’. Прибрахме се по-раничко, сутрин
та трябваше да. пътуваме. Навън оста
наха само звездите. Те си мигал-а на не
бето както преди хиляди години. И кам- 
то преди хиляди години падаха във во
дите на реката и се носеха, по течение■

— Политически.
Кимването отново бе утвърдително.
Па палубата настана мъртва тиши

на. Не се •чуваше дори подплиенувапето 
на. Ъълпитс. Пито тягосгюто бръм-чепе па 
вентилатора от салон-ресторанта. Ние се 
спогледахме и всеки от пас чувствува
ше как -човекът, който седи само па. две 
педи и половина от пас, ни измерва с 
очи един по един и търси да. срещне по
гледа па когото и да било. Но никой не 
му го даваше.

— Какво имаме да говорим? — ре
кох накрая, — Животът си е казал ду
мата преди двайсет години и ние сега 
с вас сме иа двата бряга иа реката. Ма
кар да се намирахме на една и съща па
луба и върху едно и също течение..

И отново тишина. По едно време се 
чу рязък и неприятен трясък. Някое пи
коло бе изтървало поднос. В а тази (ти
шина той посегна към чашата с борова 
ракия и я изпи., В глътката му имкиие 
нещо нервно, дори звучно. Тогава го по
питах направо:

— Имате ли престъпления?
Той кимна за трети път утвърдител-

дем на пристанището.
легла па един параход. Останал от сре 
дата па миналия век писък, разлят, 
два комина и странични гребни колела, 
той е бил правен твърде здраво. Няко
му е било жал да го потопи и измисли
да го превърне в своеобразен хотел-рес- оа го пр^, попадпахме в „Копкордия .

И макар, че през първата нощ по
трябваше да при

си.

не
глава
едва след „Тих бял Дн-да из връща

нсв" °Й си оч'иде внезапно, едва ли нс 
Толкова бързо, ча половината 

забелязала кога се е
тораит. тичешком. 

от по.с просто па го
стълбичката.

Па третата вечер нз нздържах:. Бях 
попитал тайно управителя,- дали. не поз- 

случайно лицето, което сяда пспос.

мъ писваше на. мухъл и
илюминаторитс, защото влагата 

и завивките, су'п>ни- 
свежи и някак весели.

с.мъкнал по
гпаряме
лепнеше по телата 
та ее събуудн.хме 
Дори някой рече:

— Помиите ли фейлетона п „Дело” 
за. онзи, дето искал задгранична коман
дировка да търси кора/за „Радецки"? И 

представете, че това не е никаква
зас

пива
редствено до пас всяка вечер, и като 
разбрах, ч.з не става ду му. за -човек, кой- 

и.зпъл-нАва службсно задължение 
едно известно ведомство, реишх да дей
ствувам. Ойхе повече, ч-г от пабл.юдетшл- 
тт1 си през другите две вечери бях дос- 

до извода, че този човек разбира

отрицатели*

къмто

си
„Кгупкордия”. а „Радецки". Снощи 
пат с тази мисъл и нощес съм сънувал чигнал 

всяка паша дума,
И когато той вече наливаше все та

ка бавно боровата си ракия о леда и се 
капеше да отпие първата глътка, аз се 
обърндх към него и му казах:

Знам със сигурност, че разбирате чу-

н.апитап Енглеидер.
Ние се засмяхме сдържано и изти

чахме г.п палубата. Мъгла нямаше. Ре
коха беи.» е тиха 
имота наето па ковано грабио. По плит
ките пълни на галп/ га* алепееУа ‘дйлЯН* 
нита синина на изгрева. И от м.исз>лта.

'покойните й плещи

то.



ИЗМИРАТ ЛИ ЩЪРКЕЛИТЕ?
\

Става
ито от край-време 'представля
ват част от селския пейзаж. По 
селата, ктьдето живеят, те вият 
гнезда по покривите на къщи-

дума за птиците. ци, с които се яде. Птиците са 
били принудени да се спасяват 
в непроходимите гъсталаци. Но 
там също налетяли 
враг — мечките.

Щъркелите са големи 
Дължината на тялото им дости 
га повече от 1 метър, а разпере 
ни, крилете достигат и до 2,25 
сантиметра. Обикновено свиват 
гнезда на опери ти места, но оби 
чат равнинните предели, богати 
с вода, блатата.

Щъркелите се движат бавно. 
Преди да полети щъркелът за
тича, за да може въздухът да 
повдигне голямото му тяло. Те 
зи птици умело използват вя
търа и въздушните течения.

Щъркелът е мълчалива, поч 
ти няма ктица. Гласът й може 
да се чуе твърде рядко и то са 
мо на малки разстояния. За да 
изрази своите чувства”, щърке 
лът ,.пука” и при това захвърля 
глава назад, на гръб, или я спу 
ска до земята.

Щъркелите се хранят твърде 
разнообразно .Те ядат и жаби, 
и насекоми, и червеи, и мишки, 
гущери, а понякога и по-дребни 
рибки, и удоволствие унищожа 
ват отровните змии. Ако отров
ната змия ухапе щъркела, той 
боледува няколко дни, но пак 
оздравява.

Пролетно време пръв присти
га мъжкият щъркел. Ако гнез 
дото е заето започва 
битка. В повечето случаи побеж 
дава домакинът, защото дошля 
кът обикновено е по-млад и по- 
слаб. Наскоро пристига и 
ската и става една трогателна 
среща между тях, защото ця 
ла зима са прекарали отделно.

Често вместо „законните” жен 
ски щъркели пристигат друпг

ко-Биографията на едно агне и тогава между тях става 
пролитие. Женските 
се бият а мъжът си 
утрален”.

кърво.
Щъркели 

остава |,Н*Тези дни в овцеферлата ставаше) нещо значително. На 
вратите се показаха двала човека, погледнаха, многозначител
на и един от тях каза:

— Не, ложе вече така. Тук е така тясно, а в културния 
дом стоят празни стаи. Заповяддам веднага, да се отдели, поло
вината от овцете и агнетата и карайте след мен.

Двамата овчари се съгласиха...
Половинта от овцете и агнетата тръгнаха към дома с на

ведени глави. Отвориха се голелите врата и овцете започнаха 
да влизат.

на голям
Когато тия „размирици" 

вършат, щъркелите започват д* 
поправят гнездото си. Наскоро 
женската снася яйца, обикнове 
но от две до шест. През цялото 
време мъжкият щъркел 
своята

те. за-птици.
През 1958 година 

международен „попие” на 
келите. В пето са взели 
тие всички европейски страни 
и ония африкански и азиатски 
страни, в които живеят 
птици. Предварителният между 
народен „попие” па щъркелите 
е станал през 1934 година и за 
това учените сравнявайки 
кои бройки са могли да отговор 
ят на въпроса дали се е увели
чил или се е намалил броят па 
тези птици за четвърт столе
тие.

е направен 
щър

учас-
пази

приятелка. Младите оби 
кновеяо се излюпват слепи, но 
вече след няколко часа започ
ват да виждат. Те растат бавно, 
а щом навършат два месеца на 
пускат гнездото. Тяхното

тези

— Мамо заблея едно от агнетата, — къде ни докараха, 
скучно никой не идва.

Нигцо —- отвърна овцата, — аз съм стара, и не
тук е така

ня-мога
да уча писмо и четмо, по ти си още малко, ще научиш да че
теш, и виждаш ли- в тази библиотека какви, хубави книги има, 
ще ги прочетеш всичките и ще станеш иай-културното агне в 
нашия овчи род.

Агнето започна да се заглежда в лозунгите, а хубавите 
картини и един ден. взе една книжка. Тъй като в стадото ня
маше грамотни овце то се обърна към овчаря:

— Моля ти се, чичко, можеш ли да ми покажеш как се 
казват тези букви. ,

— Остави ме агънце: Аз съм неграмотен, В мое време ов
цете отглеждахме в пояти, отдалечени от книгата и просветата. 
И така останах неграмотен. Но отиди в управата на коопера-

хра—
нене става на чуден начин: за 
да научат децата самостоятел
но да ядат родителите ги хва
щат за човките и ги навиват
над храната.

Щъркелите са известни по 
своята твърдоглавост. Ако щър 
келът е избрал някое място за 
свое гнездо, твърде трудно мо 
же да го възпре някой в „осъще 
ствяването иа плана му”. Един 
естонски орнитолог разказва за 
случка с щъркел, който свил 
гнездо на фабричен кумин. За 
да спасят птиците, работниците 
решили да запалят гнездото. 
Но щом огънят угаснал, щърке 
лите отново започнали да стро
ят ново „жилище”. Това се по
вторило няколко пъти. От дима 
и огъня щъркелите станали чер 
ни и напълно изгублии сили, 
но пак не се предавали. Едва с 
гърмежи успяли да ти разгон-

Ако в ГермЬния през 1934 го
дина е имало 9.035 щъркели — 
до 1958 година са останали са
мо 4.800 двойки. В Дания и Хо 
ландия те са намаляли за око
ло 80 иа сто. За сметка на това 
обаче, броят на тези птици в 
Чехословакия, Австрия и Унга 
рия нараства. През последните 
няколко години броят на щър
келите се увеличава и в Есто
ния. Обаче в Европа като цяло, 
те намаляват.

цията.
— Я не се занасяй — му отговориха .там. — Ние знаем 

само да се подписваме, кой да учи толкова букви. Но отиди при. 
управителя на кооперацията, той сигурно знае.

— Какво искаш? пита го управителят.
Моля ви се, другарю управител, научете ме имената на 

тези букви. Имал желание да чета книги от пашата библио- С какво може да се обясни то 
ва явление? Главната причина 
за това е масовото им избиване 
по впеме на прелитането на Юж
на Европа за Африка и Азия. Ос 
вен това м1иого щъркели насттза 

п поливните 
или лък ночп-то време

тека.
Управителят го погледна малко съжалително и 

един от* овчарггте:
— Я вижте, това агне е нещо болно. Пуснете му. кръв и 

го затворете само, изглежда че е въртоглаво.

извика
жестока

Богдан Николов надат по време 
дъждове, 
се сблъскват със светилниците 
и електрическите далекопрово
ди. Накрая, и изсушването на го 
ломите блата оставя тези птици

ят.
Удивени от тяхната упорита 

ст хората им направили хуба
во гнездо, което прикрепили за 
стълб. Щъркелите наскоро до
били малки.

жен
ПРОЧЕТЕТЕ И ТОВА

всочки дни СА „НЕДЕЛЯ“ (Натур).без храна.
В някои страни тези птици са

ЗАБЛУЖДЕНИЯ ЗА ПРЕХРАНАТА
ЛЮТИВИТЕ ПОДПРАВКИ 

НЕ СА ВРЕДНИ

съвсем изчезнали и там се ппа
оязмно-Неделл е ден на почивка и 

празнуване. Останалите дни 
са работни. Но у старите гър
ци понеделник с бил ден на 
почивка и празненство. Персий 
ците празнуват вторник, а б 
Сирия — сряда. Старите еги

птяни са празнували четвър
тък, а тугрците петък. докато 
евреите празнуват в Събота.

По този начин, излиза, че 
всички дии в седмицата са — 
празници.

вят опити отново да се 
жат. В Швейнаоия напрммУп. къ 
дето няма нито екна шъокело 
ва двойка, поез 1955 година са 
донесени 36 малки 
През 1957 година само един шър 
кел свил гнездо и упорито оча

от Алжир.

Всред хората са останали 
много заблуждения в-ьЗ връзка 
с прехраната. Не само у нас, 
но и в някои високо развити 
страни, в които почти всяко де почти също. 
те знае да ръкува с разни ма- Тия, които обичат да си попи 
шини казват, че понятията за йват вино казват, че то създа- 
прехраната извънредно трудно ва кръв. При това забравят, че 
се възприемат. не- съществува „начин за при-

Оцетът, противоположно на готовляване на кРъв". Казва се
доста разпространено схващане -кават^пгаота1^
не разредява кръвта, нито пък жават живота и влияят в Р У
носенето на диви кестени в красотата. Дори дългият век 
джобовете защищава ерганин- на някои хоРа приписва на 
ма от ревматизъм. Медът не киселото мляко. То наистина е 
предпазва от диабетис, а чесъ- ЗДрава и хубава храна, но 
нът не намалява кръвното на- ма в'Ръзка с „тайнствената 
/лягане М°Щ ла влияе върху здравето.

„ С меласата случаят е същият.
Мнозина вярват, че яйца с ч може да се чуе. че лю- 

по-бяла черупка са по-храни- тивите подправки са вредни, 
телгш °т тези с по-черна. Уче- Лекгрите, обаче казват, че то
пите твърдят: хранителността ва нее точно Подправките по 
на яйцето няма никаква връз- магат яденето то да бъде по вкус 
ка с цвета на черупката, коя- но ре придават на ястията *У 
то зависи от расата на птици- бай цвят и миризма, а това 
те. Счита се, че съвсем е неос- дразни слюнчените железни за 
нователно да се вярва, че све- силва ИЗЛъЧВането им. По този 
жите яйца имат повече кало- начин се надразняват всички 
рии от варените. органи и добре възприемат хрз

За маргарина все още се вяр ната.

ва, че съАържа по-малко ка-- 
лоргш от маслото. Специалиста 
те казват, че количеството кат 
лории в маслото и маргарина е

квал женската. Следващата го-
отноводина същият щъркел

гнездо недалеч от Банаправил 
зел, но наскоро изчезнал.НА ЦЕНЕВА МИЛИЦА, ПРЕПОДАВАТЕЛКА ОТ С. ЛУ- 

КАВИЦА И НА МИЛЕ БИЯВИЦА, ПОРУЧИК ОТ ЮНА. ЧЕС 
ТИТИМ СКЛюЧАВАНЕТО НА БРАК.

ЛЮБОМИР И МАРКИЗЕЛА ОТ САРАЕВО И СЕМЕЙ
СТВО ВЕЛИНИ ОТ ДИМИТРОВГРАД.

Още по-зла участ сполетяла 
в Югоизточна Азия, 
Изток. Само в Япо

щъркелите
и далечния 
ния те могат да свиват гнездаI

в непосредствена близост на
В японския фолклор

жи<
111111п1шп1нт11шишшшитш1н1шк)т<шшшшш11ш1линиш1шш1ш1шш1!1штшпшш1шшш лищата.

щъркелът представлява символ 
да дълготраен живот. Но и тук 
техният брой -намалява. АкоОТ СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ!!!
към края на миналото столетие 
те свиваха гнезда дори в То
кио, по покривите на храмове
те, днес те са останали само в 
някои селски предели. В Среден 
Амур и Корея щъркелите се ло 
вят от незнайни времена. Месо 
то им са яли свещениците, а те 
хните кости в неограничени ко 
личества са купували китайци 
те за приготовляване на пръчи

ОТ СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ ЗАПОЧВАМЕ ДА ПОМЕСТВАМЕ НА 
ЧЕТВЪРТА СТРАНИЦА МАТЕРИАЛИ 
ЧАСТНИЦИ В НАРОДООСВОБОЦИТЕЛНАТА БОРБА НА ЮГО
СЛАВСКИТЕ НАРОДИ БАЛКАНСКИ,
ПАРТИЗАНИ — БЪЛГАРИ, БОРИЛИ СЕ И ЗАГИНА ЦИ 
НАША ТЕРИТОРИЯ.
МАТЕРИАЛИТЕ СА ПИСАНИ ОТ ВЕЛИМИР КОСТИЧ — БА- 
ЕЖ, ИЗВЕСТЕН ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИК В НОВ, СЪ- 
БОРЕЦ НА БАЛКАНСКИ И ЛОМСКИ.

ЗА ИЗВЕСТНИТЕ У-

ЛОМСКИ И ДРУГИ
НА

И НЕГОВИЯ ДИРЕКТОР 

НЯКОГА И СЕГА
Текст и рисунки 
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