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След посещението на президента Тито в СССР

РАЗГОВОРИТЕ СЪС СЪВЕТСКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ 

БЯХА МНОГО ПЛОДОТВОРНИ И ПОЛЕЗНИ
Другари и другарки, разго

ворите, които водихме със съ 
ве-гските ръководители бяха, 
но наша оценка, много плодот 
верни и полезни. Бих искал 
всички. наши хора да разбе
рат, че днес в Съветския съ
юз не се отнасят с никаква 
сдържаност към нас. Бих же 
лал да няма никаква сдържа 
ност към Съветския съюз и 
тук, в Югославия. И едните, 
и другите съзнават, че ни свъ 
рзва и миналото, и съвместно 
то бъдеще. Дружбата между

за международната /обстанов*- 
ка особено с оглед на послед 
ните събития в Африка и дру 
гаде,- бих лискал да Т^ажа, ■че 
и у съветските хора също ка 
то, у нас , има, лревожносту 
Поставя е имено въпросът, да 
ли равновесието на силите не 
е нарушено в полза на ония, 
които считат, че единствено 
със сила могат да се разреша 
ват Оъщетвуващите въпроси. 

На съветските хора са изве 
сини резултатите, който сме осъ 
ществиди. Мнозина бяха тук

ве-рските хора също както и 
пие съзнават, че. следва да се 
направи всичко, за да строим 
и създаваме в мир.

След двуседмично официално посещение е Съветския 
съюз по покана на Президиума на Върховния съвет На СССР, 
Министерският съвет и. Президиу.ча на ЦК на КПСС на пърц 
ви юли се Завърна в родината президентът на СФРЮ и ге-, 
•перален секретар на СЮК Лосип Броз Тито с придружаващи
те го лциЩ. Из съвместната 

декларация за 

разговорите
На аерогара ,,Белград” президентът Тито, 

телевизията, даде изявление за г 
пието, което предаваме съкратено:

помолен от
впечатленията си от пооеще-

Завръп^аме се от Съветския 
«п»юз. каза президентът, КъДе 
то бяхме на посещение и от- 
къДето носим приятно задъл
жение да ви предадем най-го 
пди поздрави от съветския на 
род, Всякъде народът ни по
срещна ю голяма сърдечност 
■ винаги, когато си зашшаВа 
хме, настояваше да виГпреда- 
дем благопожеланията му и 
много сърдечни поздрави.

Нашата програма през това 
време беше много интензивна 
Изминахме доста път.

Всичко, което видяхме в Съ 
ветския съюз, 'особено огром
ните заводи и усилията, кои
то полагат съветскте хора, по 
казва, че Съветският съюз е 
постигнал по пътя на социали 
етическото изграждане огром
ни резултати в индустриализа 
цията, електрификацията и 
въобще в развитието и изди
гането на страната.

Ако сумираме видяното в 
Съветския съюз по отноше
ние (индустриализацията и об 
тттия прогрес, можем да ка
жем, че е постигнато такова 
равнище на развитието, че 
днес Съветския съюз представ 
лява действително цндустриа 
лно/ (високо развита страна, ка 
тб при това на огромни про
странства съществуват добри 
условия и за по-нататъшно ра 
звитие на селското стопанст-

културата. по,штиката и в 
другите области.

Считам, че • това наше посе-
На 30 юни в Москва бе под 

1шсана съвместна югославско 
съветЙнГ декларация за !РДЗ- 
говорите, водени между юго
славската и съветската деле
гации.

Югославските гости 
запознаха отблизо с работата 
и живота на съветските тру
дещи се. с техните големи по
стижения в стопанството, нау 
ката, културата и другите об
ласти. Президентът на СФРЮ 
и придружаващите го лица 
навсякъде бяха приети топло 
и сърдачио, което е израз на 
дружеските чувства и взаимни 
връзки между народите на 
двете социалистически страни-

Президентът на СФРЮ и ге 
перален секретар на СЮК По- 
син Броз Тито има срещи и 
разговори с първия секретар 
па ЦК на КПСС Брежнев, с 
председателя на Министерския 
съвет на СССР Косипш и пред 
селателя на Президиума на 
Върховния съвет Микоян, как 
то и с други съветски р-ьково 
Аители.

се

В декларацията се подчер- 
полезнатава, че е направена 

размяна на мнения по най-важ 
ните международни въпроси 
за положението в международ 
ното комунистическо и работ 
ническо движение. за погната 
тъшиото развитие на сътруд 
ипчеството и дружеските от
ношения между Югославия и 
Съветския съюз. Подчертано е 
задоволството, че сътрудниче
ските връзки през последните 
годишI се развиват успешно и 
че основата на взаимното съ
трудничество 
принципите на социалнстичес 
кия интернационализъм, пъл
ното равноправие, уважаване
то на суверенитета и ненамес 
ването във вътрешните рабо
ти, които се съдържат в Бел
градската декларация на пра
вителствата :па двете страни 
от 2 юни .1965 година.

В декларацията се казва, че 
в разговорите ,;са разгледани 
И аъгтрСсптб на международ
ното положение.

во.
С другарите съветски ръко 

водители проведохме полезни 
и Плодотворни разговори за 
нашите взаимоотношения и дой 
д’охме до общ възглед, че още 
много пространство има за раз 
ширяваДетб на нашите -дву
странни отношения, а също 
на отношенията в областта на

Президеш ьт Тито <-• -^ори е хола на летището

народите на Съветския съюз 
и Югославия не бе никога 
прекъсвана и. считам, 
да се каже, че и бъдещето си 
виждаме във взаимното сътру 
дничество. Когато става дума

щение ще даде добри и взаи 
мно полезни резултати. Ние у 
становихме, че нашето сътру 
дничество може да б-ьде мно
го по-успешно и по резултат

страна.п са видели нашата 
Ние също строим много. Раз 
бира се, ние не можем да ми
слим само з(а нас, за» пашите, 
вътрешни проблеми, но и 
това, какво става в света. Съ

представляватможе

за
но.

Извънредна околийска конференция на СК в Лесковац

За решително подобрение на селското стопанство
На 30 юни в Лесковац се съ

стоя извънредна околийска кон 
ференция на Съюза на комуни
стите по проблемите на селско
стопанското производство и за 
дачите на комунистите в светли 
ката на решенията на Осмия 
конгрес на СЮК и Петия кон
грес на комунистите в Сърбия

В работата на конференцията 
покрай 290-те делегати, избрани 
на извънредните общински кон
ференции участвуваха и члено
вете на Околийския комитет >ла 
СКС, Михайло Швабич, член на 
ЦК на СКС и Изпълнителния 
комитет на ЦК на СКС и много 
други гости.

На края Конференцията прие 
решения, с които се утвръжда- 
ват задачите на комунистите в 
разрешаването на актуалните 
проблеми на село.

За извънредната конференция 
на Съ-юоа на комунистите пок
рай уводното изложение на сек 
ретаря Стоян Джокич буха из- 
яотвени и разделени иа делега
тите обширни етудиозни мате
риали. В доклада и в материа
лите се тръгва сгг факта, че сел 
окото стопанство гаема видно мя 
сято в стопанската структура на 
околията. По-гол ямата част от

селскостопански димно планинска — има отлич
ни условия за отделни селскосго 
папски отрасли. Но и покрай то
ва — зем!ята и селото се напус
каха п по-голяма степен откол- 
кото трябваше, а върху това нов 
лияха и някои обективни обстол 
Телства като например нзетабил 
тюстта ма пазара за селскосто
панските произведения и др.

те и другите 
организации имат сериозни труд 
пости и слабости и работата, мал 
ко обработваема земя и пр.

Но и покрай всичко това — 
дейността иа субективните об
ществени сили през последните 
години е ориентирана до голяма 
степен към селското стопанство

населението живее на село и 
естествените и обществено-ико- 
номичеки специфичност иа та 
зи област дават хъзможност за 
силно развитие ка селското сто 
панство. Оттук и пред комуни
стите в това отношение се по
ставят твърде големи задачи.

В материалите се подчертава, 
че Лесковашка околия е селско 
стопанска област — 63,3 на сто 
от населението сс занимава със 
земеделие. Към това трябва да 

обавим, че ,96 на сто от обра- 
отваемите площи в околията 

принадлежат в частния сектор 
и че има над 2 милиона имения, 
а при това националният доход 
в едно петчленно семейство е 
<— 30.000 динара годишно*

Естествено тази структура пре 
диввиква и създава много проС 
леми. През последните години 
доведе до големи миграционни 
процеси -— до напускане на со
лово. Това обаче напоследък, 
със създаването » а по-добри въз 
можности за стопанисване и с 
предприемането на редица дру 
ги мерки
стремежи и ориентация 
младите от село 
стпуват.

От друга страна кооперации-

Подчертаиа се също, че пред 
етапите дпте на СЮК и на 
КПСС са разменили мнения по 
иай-актуалните 
международното комунистичес 
ко движение както и но пъп- 
роса за по-натапъшпо 
тпе па сътрудничеството меж 
Ду СЮК и КПСС. Нараснала
та историческа отговорност на

въпроси на

развп-

и затова са постигнати и доста 
видни резултати в типично сел
ските общини. 'Заздравени са со
циалистическите стопански орга 
низации, кооперативните отноше 
кил с частните производители, 
селскостопанските мощности по- 
пълно се използват, засилено о 
производството па тютюн и от
глеждането на добитък, с което 
е подобрено материалното състо 
ятгие иа производителя и култур 
Iго-здраоните и битови условия 
па село.

Това положение сочи, че кому 
пистите още повече трябва да 
се ангажират п областта иа про 
изводството гла село, а това ие 
значи само да се грижат за об
ществения сектор, но и по-голя
ма активност за утвърждаването 
на концепциите и иа тяхното ре 
ализиране в развитието иа про 
изводството на частния сектор, 
ващото ако тази област е пре-

В обширните р -зиеквапия ко
ито станаха на конференцията у социалистическите и прогресии

им сили в Целия свят налага, 
се казпа в декларацята не
прекъснато другарско обсъж
дане па най-важните въпросп 
на съвременния свят и тяхно
то разрешаване на основата 
па принципите на марксизма- 
ленинизма,
интернационализъм1, рашюпра 
вието. като при това се дър- 
жш сметка за Матифщлшгге 
особености и се уважава 
стоятелността па всяка

частвуваха и Михайло Швабич, 
Цосиф Трайкович, Влайко Стоя 
иович и други. Те говориха за 
селскостопанското производство 
ьа селото в новите условия и за 
А.чгогото неизползвани възможно 
сти. Подчерта се, че пред кому-

8

социалистическияпистите стоят твърде- отговорни 
задачи в тази област.

Това се подчертава и и прие 
тмте заключения, които в преден 
план изтъкват задачата за пер
манентно следене иа всички съ
бития и промени на село и бор 
'Оата за по-пълното използване 
иа естествените условия и въз
можности за раззитие нп проио- 
I одството и подобрение нп жиз
неното равнище на нашето село.

само
пар

тия.
Накрая в декларацията 

казва, чс президентът Тито с 
поканил Леонид Брежнев, Ми 
Коти и Косипш да лойлат па 
официално посещение в Юго
славия и чо поканата е приета 
с-ьс задоволство.

се

отслабна, но такива
сред 

още съще-



2 ЛРАТСТВО

НА ВЪПРОСИ ЗА СТОПАНСКАТА РЕФОРМА ★ НА ВЪПРОСИ ЗА
Босилеград ПРЕД НОВИТЕ

Трудовите колективи се готвят за 

Провеждането на реформата
(ролгубликите ’ш}~ < участвуват с 
20 на сто.

Сторел ИА^ия г^усонопроект 
ще-се измени размерът на ли 
хвага върху стопанските фон 
дове. Новият размер се плани 
ра па 4 на сто, а в някои сто 
папски отрасли — 2 иа сто 
срещу досегашните 7 иа .сто. 
Лихвите върху основните сре 
летва по начало трябва да слу 
жат |нЛ разширеното във про- 
изволството, защото в [новите 
условия тази лихва ще бъАе в 
известна етапен инструмент за 
иагрупг(аие (ча, средства за 
разширено /възпроизводство и 
за капиталовложения.

Системата на амортизации
те също така ще бъАе измеие 
па. Законопроектът изхожда 
от принципа Аа бъле утвърден 
само (минималният размер на? 
амортизацията1 и то повече за 
да се защити питегритетът на 
основните средства,', (като при 
то(за 'иа [стопанските организа 
цпи се лале пълна свобода за 
определяне, в дадени рамки, 
размера на амортизациите. Це 
лта е да, се влияе върху стс#- 
папските организации по-бър-< 
зо да се усъвършеиствуват, мо 
дериизират и внедряват нова 
технология.

В последно време пле/гумите 
па Централните комитет!-! в 
някои републики и разисквани 
ята (и изказванията в Съюзна 
та скупщина хвърлиха иовасве 
тлнпа върху (Предстоящите ме 
роприятия. Така например пре 
ди една седмица |в Съюзната 
скупщина бяха дадени пр-кои 
кретпи информации зф съЛър 
жапието иа някои закопопрое 
ктп, с които трябва да се обе 
лн!ечи (фовеждаието на сто У 
напекат^ реформа. Става въ
прос за облаганията върху до 
хода па стопанските организа 
цпи, върху личните доходи, за 
митата и пр.

Е-го пя кон от тези законо
проекти, които представляват 
част от новите стопански (ме
роприятия у нас:

.
Положението г другите пред

приятия, според досегашните 
пресмятания, е лилото по-добро 
от това на ,,Услуга". Обаче и те 
вече по од;И1Н и ти друг начин за 
тлгат досегашните излишни раз 
ходи, за да мостгг е възможно 
по-ст абилно положение да по
срещнат и проведат п дело пре 
л,стоящата стопанска ро.рорма 
Лрссмятанията о траистмртиого 
предприятие „Яесиа кобила’’ да 
па'г известиш г.-шнашт, че. има 
недостатъчно използвана рпеот 
иа ръка и че трябва или да сс 
раапшри обемът на работата за 
да останат хорлта или да ео па 

• ма ли раб от и ата рък а.

Макар че в Бг>лцчеградско сел 
ското стопанств > е основен сто 
папски отрасъл през' последните 
дни се вършат саниозни подгото 
вки за .последователно провеж- 
дане на реформата и се разясн
ява нейното значолие за сгопаи 
сксто и обществено развитие на 
страната. Дейността около под
готовките върз 1 главно в две на 
соки: едната, -•ъсредоточеша в 
Црудсвпте организации, предмм 
но стопанските, другата — в оо 
хцеотв&но-полп п-пеСките органи 
за цип за по-шишко -разлешша- 
не стопанското п обществено 
значение ат реформата.

Начало па тай дейност и иа 
посочените нас жи за естество
то и способността на стопански 
V оргатшзаим. в ос.см ч; п са 
били предмет и на неотдавна 
състоялия се сь •местен пленум 
на Общинския стоор на ССРН 
Общинския съвет на .профсъюз.. 
те и Общинския комитет иа Съ 
иьза на младежта Една от об
щите ксягстатадп.- е, че предете 
ящата рефери а ползотворно ще 
въздействува на основната сто 
папска област е комуната — въ 
рху селското
включително па всички члсио 

ЖИВОТНО!. 1-ЗС'ГЗетО, о >сща 
РСТВОТО, горете, А.5 стопанство II 
пр. Въз основа :-а това се очак
ва. че земедел ж. -те кооперации 
като стопански ■ ргакизацпи вя 
иа да се намерят в трудело по
ложение. Н-о все пак сериозно 
се обсъжда по-нататъшната им 
роля и съдържание на работа, 
тръгвайки от началото, че те 
трябва да се освободят от търго 
вията с промишлени стоки, а Да 
съсредоточат работата си върху 
производители ; ге дейности, дз 
се обърнат към по-сериозно и 
по-съдържател'Ю сътрудничест
во с индивид у с л пит е секскосто 
панкт • ■ • изводители

Обаче тези предложения 
представяват утешително очак
ване нито за един от обществе- 
но-политичеектте и стопански 
фактори в комуната. Поставени 
са и се провеждат ясно опреде
лени задачи до конкретното про 
веждане на реформата.

Стопанските организации 
предприятия, макар и малочис- 
ленм, Есеетраяио обсъждат сво
ето вътрешно положение. Цяла 
та работа — преом етани ята, об 
съждането неоо чедимостта и о- 
бема на работа из всяко работ
но място, израчюдването на ма 
териал в трудовите процеси, за 
лягането на работниците и пр. 
-- се привеждат към една осно? 
на цел — да се . еоти всеки ди
нар, който досега е бил разпил
яван.

Досегашните пресМятвания пс 
казаха, че в най-трудно положе 
ние се -намира предприятието 
,,Услуга’’.

кси са причин а ге за топа поло 
жеггне и дори сс вижда и нани 
на за тяхното отстраня-ванс. Една 

основните поп-ипи е, че липс 
ва «ан-оцюшш организация п 
това предприят и пай-основим 
сродства за нормална работа. 
Освен това съществувала е из
вестна раздслочест между умра 
вата и работниците, ме е имало 
достатъчно съвместни акции за 
преодоляване и 1 
па, работниците са нанасяни се
риозни щети ччеч различни за
дръжки и пр.

От друга страна известен бр
ей работници п-- са проявявали 
почти никакъв интерес към про 
Олемптс на предприятието, но 
се залягали па работ 1.ите -:л ме
ста, а са се "адове-лявали само от 
това. че пм е обезпечена соцмал 

- па осигуровка, Т| .удов стаж. и 
други права, застрантирашг на 
заетите работя щ.-'. За сметка па 
работата им в пре дприятието, пя 
лото тялото внимание било със 
падотс-чепо към : т.вата, градина 
та •— на полето. Обаче към тези 
работници и отношението им 
към предприятието компетент
ните от управа та не предприема 
чч сериозни мО ки, а което оги 
вало в ущърб па цялото пред
приятие.

труди зел ите,

ОТМЕНЯВА СЕ (ОБЛАГАНЕТО 
ВЪРХУ ДОХОДА ПА СТОПЛИ 

СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Общо взето и трудовите
I .4

щоствено-полтпичесгап-с оргами- 
а преди всичко Съю

зен-
чредпрмягията и 66-

затп-т
зът »!-а комунистите ведно със 
Социалистическия съюз и ГГроф

13 Съюзната /скупщина е се
че представен законопроект за 
пълно отменяване па облагане 
то върху дохода на стопански 
те организации. Като се има 
предвид, че през 1964 
въп вид на 
са Фьриали пф обществените 
фондове 224 милиарда динара, 
може да . се заключи, 
средства ще им остават зана
пред и колко по-силна ще бъде 
тяхната материална база. /Сле 
дователно, реформата, обезпе
чава фазпрелелеиието на лохо 
да между общността и стопан 
ството да става в пълна полза 
на трудовите Ърганизаиии- ,

ДАНЪКЪТ ВЪРХУ ОБОРОТА 
СЕ ПРЕНАСЯ В ПОТРЕБЛЕНИ 

ЕТО

полагат усилия всъюзите
предстоящата рс-форма да ие се 
намери в безмз содпо трудно по
ложение вито ед -а стопанска о- година 

това облагане те
пгагтинаштя, а стопанската ре
форма да бъде правилно разбра 
на и последователно проведена.стопанство ПО-МАЛЪК РАЗМЕР НА ОБМИ 

ТЯВАНЕТО НА СТОКИТЕ
какви

ве
М. При^ойски

Митническата сисгима не мо 
же да бъАе допъЛнение на ва
лутния курс, но селективен и 
ефик 4:ен елемент ,за защита 
на определено родно произвол 
ство. Такава е 'основната цел 
на новия законопроект. Именно 
затова се предвижда намалява 
не размерите на обмитяването 
от средно 23,3 на сто през ми
налата
за воъдехце. При това положе 
ние с новите раз,мери на мита 
та ще се доближим до съотно 
тенията, които са валидни в 
поЛразвйтите страни на Евро
па. На- практика суровинните 
материали и основният (репро 
дукциофец материал |Няма- да 
се обмитяват. Обмитяването ще 
засегне по-чувствително внася 
нето на части за монтаж, съо

ПАЗАРЪТ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

ПРЕЗ ТЕЗИ ДНИ
Купуват се уреди заТърсенето намалено

домакинство и строителен материал. 
Спестяването расте

година на 11,8 на сто
Законопроектът предвижда 

данъкът върху оборота да бъ 
де пренесен изцяло от произво 
дството в областта на крайно 
то потребление т. е., върху сто 
кооборода на дребно. Данъкът 
върху оборота занапред ще бъ 
де двуяк —г. съюзен и местен, 
обаче и двата вида (те бъдат 
лимитирани. В общата маса на 
съюзния данък върху оборота

ителен материал.. Това гърсене 
ебаче не е предизвикано от опо- 
еест-ните проме.ш в системата, 
но поради чувствително «амале 
шгге цени «а уредите.

Официалните данни от цялата 
но страна показва'-, че снабдено- 

стта на пазара е съвсем добра. 
Вече се смирява засиленото тър 
сене на някои артикули, което 
бе характерно зд последната сед 
мица «а миналия месец След 
разясняването на новите стопан 
ски мерки хората съзнават, че е 

н 'излишно да се снабдяват с не
нужни количества стоки тъй ка
то ги има достатъчно. Преди де 
сетина дни селското, а след това 
и градското население кучуваше 
в по-големи количества захар и 
брашно. Обаче търсенето е вече 
(грррмализирано. Причината -за 
засилилото се търсене в значи
телна степен е в самите продава 
чи, които използват положение 
то, за да направят по-голям обо 
рот, и естествено, да получат по- 
голяма заплата. Търсенето пона
стоящем се насочва към електри 
ческите уреди за домакинство — 
хладилници „Ободин’’ и „Хи- 
мо”. електрически печки и стро

СПЕСТОВНИТЕ ВЛОГОВЕ 
РАСТАТ

Около 20 юни под влияние на 
различни слухове бяха разтрево 
жени и спестителите. Имало е 
явления на чувствително изте/ 
ляге-ге на влоговете, обаче и по 
други причини, значителен брой 
спестители са и г.егляли суми по 
ради отиването па годишна по
чивка, Понастоящем спестовните 
влогове са в растеж. В Комунал 
ната банка в Белград в послед
ния ден на юни внасянето на 
спестовни влогове е възлезло 
аа 109,9 милиона динара, а в Заг 
реб на 112,1 милиона динара.

В „Свобода“ има неиз
ползвано работновреме

те на (материала, използването 
на работното време и възможно 
стта за преминааяне «а 42 часа 
работа през седмицата.

На събранието на първична
та организация на Съюза на 
комунистите в предприл гието 
„Свобода” е констатирано, че 
работниците дават пет и поло
вина часа ефекгивна работа. О- 
станалото време провеждат в пу 
шене, разговори, разхождане по' 
халите и ти. Също така, сега 
по време на сезонната селско
стопанска рабо.-а, много от рабо 
тпиците са на отпуск по болест. 
Затова през планираното време 
от вместо 80 шлифера опроизвеж 
дат 60. Поради а кова отноше
ние към производството пред
приятието губи сколо 20 милио
на динара. Имало е и критика 
на работници, които не искат да 
приемат 
производството на яки, при ко 
ето две операц аи са намалени 
на една. Това увеличава проду
ктивността и икономиите. Работ 
циците обаче работят по стария 
начин, защото «мятат, че ще им 
се заплати повече ако раЬотяг 
дъе, вместо една операция при 
производството на яки.

- Заради такива и подобни пре 
яви, които намаляват рентабил 
костта на иначе рентабилното 
предприятие, комунистите са е- 
динствени в исканията си да се 
разгледа по-обс гойно системати 
зацията на работните места, ка 
кТо в производството, така и в 
администрацията, да се поведе 
по-голяма сметка за икономии-

Беседа за 

реформата 

в »Мехвнкк«
Ясно са установени

дюн; ■

И в синдикалната подружнг'- 
ца на .Механик'’ бе устроена 
беседа за значението на рефощ 
мите в стопанската система и за 
причините, които оа довели до 
нея.

рационализацията в В дискусиите кзеха участие 
председателят ча подружницата 
и директорът на предприятието. 
На партийното ст,бра ние в това 
преприятие дисх1'сията беше до 
сга оживена . и съдържателна- 
Там можеше да се чуе за мно- 
гото недостатъци в досегашнага 
работа в предприятието и за ьъз 
можностите за по-добро произ
водство и икономии в производ 
ството.

1 ш !

Като се направи сравнени- 
между тези две събрания спШ 
се до извода, че вее още 
схваната напълно ролята

не о 
на кг 
на во» униста и мобилизацията 

ички трудещи се за провежд3'
мерю1»нето на новите сптгански
■на ко- 
сведс

респективно активността 
мунистите не смее да се 
само до събрани* на първични-

.VI. В.те ортанизации.
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СТОПАНСКАТА РЕФОРМА

СТОПАНСКИ МЕРКИ
товни влогове. Тъй като това 
е значителна помощ на стопан 
ството] няма .никакви причи
ни Аа не се държи „сметка за 
интересите .на хората, които 
пестят.

за оборудване иръженията 
някои произведения за широко 
потребление. Някои Произведе 
ния като: измервателните уре 
ли произведенията на електро 
никата и автоматиката ще се 
обмитяват по-малко, тъй като 
те |0а необходими и полезни за 
усъвършенствуването и модер 
низирането на

разговори в ,съюзната Шр
СТОПАНСКА КАМАРА

И в Съюзната стопанска ка | 
мара се водят разговори и се 
обсъждат въпросите за поло- 
жението, в което ще се намер ШЦж 
ят различните стопански отра ' ' '
сли след прилагането на нова 
та стопанска реформа.

В съвета за гума прн Съюз 
ната стопанска камара е из
тъкнато, че каучуковата про
мишленост ще бъде в по-благо '"ХУ 
приятно положение.. Този про „./Йй; 
мишлен отрасъл се освобожда -1® 
йа от данъка върху оборота 
и съществува възможност це |я§1|
ните на произведенията Да бъ ФЩ 
дат намалени средно с 9 на 
сто, колко/го е разликата ме- ЙЦ&,
жду отменения данък в-урху I; л:- ' .. ...
оборота и увеличаването па л-
разходите. **&*>*№ХШШ

В текстилната промишленост 
се очаква увеличение с 1 до 2 
на сто в сравнение със сегаш 
шгте цени. Конфекцията обаче 
ще бъде в по-лошо положение, 
защото в новите условия ще 
трябва да се снабдява със су 
ровини от Вътрешния пазар 
при по-високи цени, а-да изна 
ся готово облекло при по-тру] 
дни условия, отколко то ,\осе-

стопанството..

И ОБЛАГАНЕТО ВЪРХУ ЛИ
ЧНИТЕ ДОХОДИ ДАМАЛЯВА

Предвижда се намаляване и 
ма облагането върху личните 
доходи — от сегашните 17 [на 
сто на Г0.5 на сто. По такъв 
начин няма да се угрози нор
малното общо потребление,, за 
щото понастоящем е много го 
лямо и следва да се намали. Е 
стествено, за осъществяването 
на това ще е необходимо въ
веждането на значително пеете 
не във всички области.

Стопанските организации, ко 
ито на първо време след при
лагането на реформата ще бъ 
дат финансово затруднени, мо 
гат да орчакват финансова по
мощ. Предвижда се в така на 
речения преходен период да бъ 
Дат образувани допълнителни 
средства за' общ резерв на сто 
папските организации. ‘■Тези 
средства биха били при репу
бликите и ще служат за сани 
ране при случай на нужда. То 
ва обаче ще бъде само времен 
на мерка.

ттш..у:--

Димитровград

КЪДЕ СА ВЪТРЕШНИТЕ РЕЗЕРВИ?
Димитровградските стопански 

организ ации 
като някои предприятия в око 
лията, и не потърсиха вътреш
ните резерви в отлишека от ра
ботна ръка. Това се дължи, пре 
ди всичко, на навременното ан 
гажиране на политическия ак
тив и на тяхната добре органи
зирана разяснителна дейност по 
повод предстоящата стопански 
реформа, така че такива диску 
сии бяха пресечени още в за
родиша им.

Макар че засега е познат са 
мо духът, а не : законното сло 
во на предстоящата 
някои предггриял-ия се опитват 
да открият в какво положение 
ще изпаднат. О^-.овката грешка

е в това, че се търсят някакви 
конкретни елементи за пресмя
тания, които все още не същест 
вуват, а не се тиъгва от онова, 
което не е пряко свързано със 
стопанската рерщма. Нито ед
но предприятие з Димитровград 
не разполага с „анни какви са 
неговите мощности и колко се 
Използват. Съществуват груби 
преценки, че например в ,,Дн- 
ле” мощностите се използват са 
мо с 50%, че ефективното ра
ботно -време в Свобода’’ е 5,5 
часа. Точно е пресметнато, че 
в „Механик” работната ръка и 
машините през месец април и 
май са използвани само с 5095. 
Значи, работниш г. е от „Меха
ник” са работи т > 2 месеца за 
един. На събранието на партии 
пата организация б същото пред 
приятие се конщатира, че мно
го се губи в тоансиортуването 
на материалите, че отделните 
производствени операции не са 
усъвършеиствуазки, което пос- 
къпява производ твото и затруд 
нява представянето на пазара.

Твърде симпатични са изказ
ванията на отделни членове на 
трудовите колективи по време 
«а политическите подготовки, 
което само потвърждава мнение 
то, че трудовата дисциплина, 
литтеата на икономически ана
лизи, различни оправдани и не 
оправдани отсъствия са присъст 
вуващи не отск. ‘ро. Не можем 
да нс се съгласим с мнението на 
един работник от „Механик”, 
който заявява, че иа много ра
ботници от тона предприятие 
работното време служи като по 
мивка, като п щготовка за ра- 
Вта иа частната гота. Тази кон 
статация но е попа, това впро
чем се констатира и на годиш
ната скупщина па Общинския 
синдикален съвет.

В разискванията за изпампра 
не на вътрешните резерви твър

де поучително - изказването на 
един член на ССРН от село Ви 
сочко Одоровци, който каза: 

„Може ли д а се говори

БЕЗ СМЕНЯВАНЕ НА ПАРИТЕ га. е се отклониха,И в металообработващата и 
в електродромипгАеността как 
то и
няма да има, гголеми промени 
на цените. В Съюзната стопан

Членът на Съюзния изпълни 
■пален съвет. .Марин ЦетУшич 
изтъкна и това, че парите ня 
ма ДД се сменяват. В един опре 
делен леи йод обаче ще се пус 
нат в ббращение нови банкно 
ти, 'съответствуващи на. нови
те отношения на пените. Бан
кнотите ще бъдат в нормално 
обращение, така че няма дай 
ма никакво срочно сменяване.

Във връзка с това Да напом 
ним изявлението и .на секре
таря по финанси! е Киро Глиго 
ров за защитата на спестовните 
влогове. Днес в банките (има 
над 300 милиарда динара спес

зав корабостроителството производителност, за пълно из
ползване на работното време,
ако един работник в земеделс
ката кооперация , Победа в Смн 
ловци е принуден да отиде от 
Одоровци в Омилевци за да по
лучи директива къде и какво 
ще работи и да се върне отново 
в Одоровци на работа, Колко то 

работник с; загубил 
тук?” Чуха се и мнения, че мно 
го работници само изчакват да 
се завърши работното време в

ска камара се изтъква, че вър 
ху .положението на тези про
мишлени отрасли ще влияят це 
ните в черната и цветната ме
талургия и в транспорт4- Все 
пак изчисленията показват, че 
цените няма ла претърпят по- 
чувствителни изменения. Най- 
голямо увеличение тук се пре 
движда при произведенията 
на амбалаж и в корабострои
телството.

самози

реформа, кооперацията за да отидат па 
своите ниви и ливади.

Неотдавна птисъсггвувахме в 
столарското предприятие „Ци- 
ле” в момента когато първата 
смяна напускаше работа и пое
маше втората. До 14,30 часа са
мо две машини г: ха в действие, 
останалите или в ремонт, или 
тепърва се под.- -говяха за ра
бота. Това предприятие често 
страда и зарад недостиг на су 
ровини. В таюьв случай работ
ниците остават без работа и по 
няколко часа, дори и дни. Бъг 
рентите резерви са и в подо
бряването на комерциалната 
служба, в тяхната пълня отго 
верност за работата в дадена 
стопанска организация. Малко

м. н. н.

Бабу шпица

Тоудещшие .се поздравяваш новите
стопански мерки

Полугодишният -план е изпъ 
лиен с 96,8 на сто.

„•ЛУЖНИЦА” „БАЛКАН” И
„СУВА ПЛАНИНА" ПРЕД 

ЗАТРУДНЕНИЯ

Ня к ой пр едцр иятия б.баче, и 
прели реформата, сс борят с 
реЛина трудности. Химическо 
тог тфелдвриятне „Лужпнца“ на 
пример с в трудно положение 
поради липсата на суровини. 
Някои маФини Упоях1. Цехът 
за мстакрилати не .работи с 
пълна мощност- ПВЦ — също. 
В 'тези 'обстоятелства немшгуе 
мо сс налага и намаляване 
броя на работниците, айщото 
критичните суровини са внос 
ни и в момента не могат да сс 
набавят.

В предприятието обсъждат 
В предприятие '„/Текстилно- ‘ положението. В рамките на то 

лор" според (първите гфесмс* ва се правят пресмятания иза 
тапия] не съществува ^бояаъп шелючавапето на „Лужмица в 
за (изпълнението иа произвос- новите условия, 
твения план. Според преценки Засега се правят (планове за 
на професионалните служби известна преорйентировка 'иа 
предприятието ще е в състоя- производството,: Ще се Цроцн 
ние ла се снамери и в новите 
условия иа стопанисваме. (Ко
мисията за организация на 
производството е намерила, че 
е 'необходимо, предприятието 
още веднага да въведе и трета 
смяна за да сс използват по-пъ 
лно производствените мощно
сти. Единствена трудност пред 
ставлява пабавката на сурови 
ни, които сс набавят от Слове 
ния и .Хърватско (ОКИ-Заг- 
рсб). Но и покрай това, счита 
сс, чс йлайът ще бъде изнъл 
пей с повече от 90 на сто.

Предприятието (вече! (тфннй 
ориентация към игАгамираие 
па вътрешните реСзсрвИ и пое 
иълпото им използване.’

Повече От половин месец в 
Бабушница кипи оживена по
литическа активност във връ 
зка с новите стопански меро
приятия. По предприятия и 
колективи, по учреждения и 

навсякъде се об

ла се включи, а коя ще върши 
корекшдя иа производствени
те си планове. В този смисъл 
са изготвени и конкретни мер 
ки.

Председателят на Общинска 
та скупщина Велимир А-ко-рг/ 
жевич* изнесе доклад за пред
стоящите задачи на стопански 
те организации в новите /усло 
вия, а след това станаха ожи 
вени разисквания. В работата

се държи сметка откъде и по 
каква цена се./оставят сурови 
ни. В случай, че транспортът 
■превозването н л < уровинп и ма 
териалн поскъпне с 30%, въп
рос е колко нзчос но ще бъде зг 
„Циле” да доот шя суровини от 
Черна Гора и Словения. Едвам 
сега се обсъжда въпроса за соб
ствен гатер и за експлоатация 
на горите в Стара планина. Във 
всеки случай това е един поло
жителен и икоаомйчески напън 
мо оправдан опит.

училища 
съжда сега>пното положение.

плановете,преразглеждат се 
правят анализи...

Във всички трудови колек
тиви се разработват материа
лите от Втория пленум на Цен

СЮК,
иа пленума взеха участие и 
БЦжидар Манич, подпреседа- 
тел на Околийската скупщина 
в Ниш, Тодор (Славииски, г/од 
преседател на ОО на ССРН 
и др.

От 24 юни Започнаха събра 
нията! по колективите.

тралния комитет на 
във връзка с новите стопан
ски мероприятия, обсъждат 
се докладът иа др. Миялко 
Тодорович, докладът иа съюз
ния секретар по финансите 
Киро Глигоров. изказването на 
Петър Стамболич в Съюзната 
скупщина и др.

Новата стопанска рефбрма 
и положението в отделните 
стопански организации са те 
ма и на събранията иа първия 
нит е организации.

В течение са и събранията 
тга профсъюзните организации 

. и на подружтшите и мест
ните организации на Социалй 
етическия съюз. Във връзка 
с новите мерки на . 21 юни в 
Вабушница се проведе съвмес 
но заседание на Пленума на 
Общинския отбор па Социали 
етическия съюз и Общинското 
синлзгкално вече. На 23 гони се 
състоя съвместно заседание 
на Пленума на Общинския от 
бор на ССРН, Околийския до 
митет На СКС. Общинското 
сияло»кално вече, сскреатриа- 
та на СЮМ и представители
те на трудовите колективи. Во 
лиха се обстойни и изчерпател 
пи раниск нДния за (новите ак
ции, които трябва ла се пред 
приемат за ла се види коя ор 
га'яи:*нИИ!г ще е в състояние

Д. ЛОГО в
В „ТЕКСТИЛКОЛОР" 

СПОКОЙНО
■ ’■ * *

веждат стоки, за които оьщс
ствуват сурошп мг 1на домат-) 
ния пазар. Разглеждат се и въ 
зможиостпте за пгроизводстве 
на кооперация с някои други 
предприятия в околията.

В „Балкан" във Велико Бо
йници предприятието е изпад
нало и заТрудштпя! предимно 
поради кредитна пааюсобпост 
Предприятието няма достатъ
чно 'оборотни, средства, (а с|по 
ред новите условия не мО|же 
да ползва краткосрочни креди 
ти. Подобно с положението и 
в „Суна планина" и някои дру 
ги предприятия. М. А.

■ Мй
-У'

-А,- •• • ■ ■у'""-.
• ;

' е- /рт.' лул';'» .! '

Съие-щанис ка кронтаодстас.ик цитс о „Мс.гавчк”
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Другарят, па когато става дума, е доста, красноречив. И 
умно говори Често го слугиат с внимание и■ уважение Така 
стана и нл едно събрание на стопанската единица в предприе 
яТис&о, където той работи. Той упрекна не сс губело много 
време и разходки, непотребни разговори пра работното вре
ме и е нерационално изразходване па работното време при 
определена работа и т. п.

— Машините ни понякога Стоят по пет, десет, па и по- 
вече минути, по време когато трябва да работят, и то заради 
7(якои кратки договори, които биха могли да се завършат 
ггреди работното време. Организацията, за доставка па лиисрп- 
ала е такава, ■че по Рът се изгуби много прела а машините 
чакат. . . Много често се става от работното място за разни дре- 
оолин, има много частни разговори, които Съкоащават габот-> 
ното време. . .

Така говорете този другар. Но събранието завърши пет 
минути след определеното време за подготовка па машините, 

че е.иеего .15 останаха 10 минута за тази работа. И все 
тгак истинската работа започна С пет минути закъснение. То
гава другарят седна до ме,ципа и запали цигара. Пепелта 
случайно му наръси окото. Затова Трпбвше да отиде до гарде
роба да вземе поената кърпичка от палтото. Протри окото 
си и започна да работи. Пс е изгубил много-симо три лигути 
и онези пет от времето, определено за подготовка на маши
ните, всичко осем минути. След половин час го викнаха по 
телефона в друга стая. Леи му се някой негов познат. Разго
ворът най-после завърши с: „Добре, ще дойда. ..” и трая три 
минути. Работи още половин час и по телефона пак го потър
сиха. Някой пак (търсеше този другар. Разговорът се водеше 
около изпълняването на мкета от спортния — т зтализатс». То
ва бяха още три изгубени минути. Може би някой ще каже, 
че сме дребнави, но изглежда точно така. защо~ о само до този 
момент нашият другар е изразходвал (;напразно” 16 минути.

И тук не слагаме точка, защото малко по-късно му доне
соха кафе, което той изпи за две минути. След това пораловаря 
малко стс съседа си в същата канцелария и му каза някол
ко вица за всичко пет минути. След това стана време за заку
ска (по прописанието определеното време е 30 минути). Другар
ят се вътхна на работното си място след 35 'минути, зашото по 
пътя каза две три думи за производителността. Значи и тук 
пропаднаха пет минути. Сега трябваше да запали цигара — Вя 
ха необходими 0’це две минути. Да не бъдем дребнави и да 
изброяваме още някоя загубена минута за разни „немашинни 
операции”. Ще се спра само на тези изгубени, тридесет мипутиг 
По проста сметка за 26 работни дни само този дургар г загу
бил,- х. е отнел на своята стопанска единица (зашито това е 
всекидневният минимум за загубеното работно време) 730 мину 
ти или 13 работни часа. А 13 часа това са един и полепина 
работен ден изгубен за производството.

Да е' само това —■ лесно, обаче има огце някои такива, и 
още изгубени дни. Когато всичко това се сумира накрая на 
месеца, стопанската единица има какво да обсъжда, защото 
бройките сЬ неумолими, с. производствеността га труда не е 
лозунг, пито е само рационално използване на работното време, 
но има и други елементи, с които се мери производителността 
на труда.

■■
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така

Из трудовите организации

ОТ ДОБРО КЪМ ПО-ДОБРО
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водството много ще получи, а с 
това

само ще бъде изпълнен, но и 
дминат с около '00 милиона ди 
нара и то не сам> според реали
зираната стойност на произведе
нията, но според увеличения фи 
зичеоки обем на производството.

наСравненита на Деловото сдру 
жение на производителите на 
конфекция в Югославия нареж" 

димитровградска „Свобода' 
по миналогодишния нето проду 
кт на второ място по акумула
ция на трето, а по 
телност на труда на четвърто 
Личните доходи в „Свобода" за 
петте месеца я-а тази година с з 
най-високи. Ако се имат пред-

ще се увеличат и фондове
те на предприятието. В разгово- 

мястс то на „Сьобо-рите около 
да" в предстояшата реформа

дат

е а стопанската < мстема тези въз
взиматТакива констатации не са фра 

зи нито декларапии. Защото ре 
конструкцията е в пълен разгар 
пристигат и съвременни съоръ
жения и нови машини. Всичко 
това изисква по-съвременна те
хнология и организация на про

производи- можности сериозно се 
предвид и на тл с се разчета. За 
щото, коякото по-малко непроиз 
годителни по голям 
производство, п--гол яма {.ента- 
Силност и акуму тация.

обем на
вид условията при които се про 
извежда — застарели съоръже
ния, ограничено пространство, 
лоши

изводството, а това, хакто каз
ват в предприятието, ще увеличи 
производиелноста на труда с 20 
на сто. Новите мероприятия съ- 
действуваха щото в предприя
тието с по-голяма студиозност да. 
се обърнат с лице към вътреш
ните резерви. И вече са ги от
крили. С реконструкцията ня 
ма да се увеличава, както по- 
рано беше планирано, броят на 
заетите. Напротив, със същия 
брой работници ше се организи
ра по-динамично и разширено 
производство. Покрай това. вече

как

хигиенично-технически 
тогава напълно разбл-

.Свобо-Но това не значи, че 
да” е без препятствия, които ид
ват отвън. Досега" търговците 
вземаха стоки със срок но отшга 
гцане от 20 дни. Днес те търсят 
стоки със срок на отплащане 
от 90 дни. Търговията значи 
търси едни вид кредитиране от 
производителя. В „Свобода” из
тъкват, че такива условия им 
предлагат „Бею” и някои други 
конфекции в страната. „Свобо
да” пък все още няма достатъчно 
оборотни средства и не е в със
тояние да кредитира търговия
та. Тя произвежда сезонни сто
ки и е принудена няколко месе 
ца по-рано да доставя необхо
димите суровини.

условия, 
раема е и констатацията на ра
ботника от „Свобода” Мия Вър 
банов на събран лято на стопач- 
еко-политичеекчя актив от общи 
ната, че не могат да увеличават 
производителността в работилш: 
цата, която е толкова тясна, че 
на един работи Тк се пада 
малко от един квадратен метър 
повърхност. Досега постигнати
те успехи през штте месеца на 
тази година ясно говорят, че та - 
зи трудова организация твърде 
бързо се е приспособила към 
новите условия па стопанисване 
и че без страх може да очаква 
новите инструменти, които тряб 
ва да осигурят гълна реформа 
на нашата стопанска система. И

ГТО-

Когато на този другар и) на други се каже, че едио го
ворят, а другег вършат?, оправдават се, че те пс- били автома
ти, а живи същества, че това било дреболия, която може до се 
навакса. Разбира се има и хубави фрази: било необходимо да 
се изгуби някоя минута, защото не всички дреболии могат да 
се предвид яз) и т. н.

обсъжда 
по-добре и по-мк:.комично да с*- 
използва ефективното работно 
време. Защото досега това време 
в значителна степен се прахос
ваше. Казват „работниците не ра 
ботят толкова холкото трябва да 
работят". Има много отсъствия, 
разходки по врег-е на работата, 
напускания на работното място- 
зарад мрлби. жалби, удостове
рения итн. Всичкс това влияе 
върху намаляването на произ
водствени ефект, а ако всяка 
частица от работното време се 
използва докрай тогава произ-

въпросасе

Но тези хора са забравили. че това все пак личи помал- 
ко на демагогия. Високото съзнание в колективната работа 
и лггчният принос не искат думи, но личен пример, защото за 
губените 780 минути значат определен брой произведения Тези 
другари са забравили, че 780-те минути поскъг.яеат производи
телността и, което е най-лошото, такива постъпки значително 
намаляват общия труд за уеелгечение на производителността.

Значи, не става дума за автомати,, както се оправдава он 
зи другар, а -напротив за живи същества, които дълбоко съзна
ват личната отговорност пред своя колектив и пред цялат•; об
щност.

Все пак „Свобода” ще съумее 
да надделее трудностите и ще 
камери сили с досегашните тех
нически възможности да се наре 
ди между най-д зОрите наши кон 
фекционни предприятия.

В предприятието владее огггг 
ьгизъм. Казват: вървим ,.от доб 
рото към по-добг.о"!

менне, в периода от януари до 
края на май т. наплатената 
реализация и остатъка от чис
тия приход са по-големи с 50 на 
сто в сравнение със същия пе
риод на миналата година. Този
и други показатели показрат, че 
заплануваният годишен съвку
пен приход в предприятието не

Л. С.
м в.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 34 СТОПАНСКАТА РЕФОРМА щото разпределение на нето про 
дукта на стопанските организа
ции е оставала много по-матка 
част, отколкото на обществено 
г юлитическите 
1959 година това съотношение 
е било 60,02:39,95 в полза на сб 
ществено-политнческите съвьпест 
ности, а миналата година 55:45 
ггак в полза на гъвместностите 

Излиза, че именно недостатък 
ггата свобода и самостоятелност 
на стопанските организации и 
на техните самоуправителни ар 
гани е източник на редицата Де 

' формации и диспропорции, яви 
ли се в нашето стопанство. Път 
ят, значи е съвсем обратен —1 
ке в намаляване правата на сто 
пакските организации но в по
нататъшното предимно матери
ално укрепване иа тяхната сво 
бода и самостоятелност.

— Имало ли е. други церо
ве” вместо гази реформа?

— Не. Вече е казако, че ИДО100 
тта на реформата е в това да се 
създаде простор за по-свободно 
дейегвуване на обективните и- 
кономически закономерности, ко 
ито насърчават интензивното 
стопанисване и обезпечават съ 
гласуваност мегхду потребление 
то и реалните г-ъзможности иа 
националното стопанство Таки
ва отношения могат да бъдат о- 
безпечени само еье съгласуван* 
система от мероприятия. 
този път следва да се тръгне 
зарад по-нататъшното развитие 
на нашите 
ния.

Ясните цели премахват дилемите съвмесгности-

ложение, в коего' било изпадна- у нас надвиши действителните
възможности на производството

Оповестените стопански мероприятия, които популярно ве 
стопанска реформа, предизвикват огромен и нтерес ло нашето стопанство, никак не 

е черно, както гс-ьа си го пред- ■ и поради субективни 
ставят някои. Такова впечатле

че наричаме
у трудещите се. Естествено въпросите- в кръга иа тази заинте-

един шгрспс спектър, където понякога
решения 

или поради влиянието на субек
тивните сили. Може би

ресованост се явяват в 
се намерят и наивни въпроси и отговори. Списанието ,,7 ксног 
мическа политика” от 3 юли поставя така няколко въпроса във 
връзка с тези стопански мероприятия и дава съответен прави
лен отговор:

ние е до значителна степен ре
зултат иа разбирането на нови
те стопански мероприятия като 
инструмент, кой го цели само да

тук е
възможно да се говори за отго
ворност на субективните факта 
ри. Обаче никакви коренни про 

премахне диспропорциите и тру мени не биха могли да бъдат 
дностите. Тук: обаче се пренебре . постигнати с установяването на 
гва второто качествено 
ние на реформата — да се съз 
дадат такива условия на стопа
нисване, в които вече създадени 
те производителни сили ще мо
гат да бъдат по-ефикасни. Не 
бива да се забрави, че нашето 
стопанство осъществи един от 
най-високите темпове на растеж

стопанството да бъде прехвър
лено на релеитг на съвремен
ното интензивно и високо проду 
ттивно производство, като съще 
временно -се лиши от екстезив- 
ното нарастване, основаващо сс 
върху увеличаването на работ
ната ръка и въо <у простото уве 
личаване на
екстензивно инвестиране, 
къв растеж е бил възможен и 
необходим по зремето. когато 
трябваше да се развиват основ
ните производителни сили. Днес 
този растеж представлява барие 
ра за материалния и обшествеп 
прогрес.

— Защо се г стигнало да по 
ложението, в което се намира 
нашето стопанство, кога' о в 
нашата страна действуват е- 
димно всЩчкг' обгщестз"по->по 
литически сили?

Най-напред трябва да се ка 
же, че много споменаваното по-

— Стопанската рефо-ма, 
така както е предложена, ще 
измени някои противоречия 
в нашите стопански отноше
ния. Обаче необходимо е да 
се обясни, защо се е стигна
ло до това?

значе по-голяма дисциплина, отговор
ност и свързаност между всич
ки обществени 
фактори. Изходът следва да се 
търси именно в обратната посо
ка — в засилването на влияние 
то на обективните икономичес
ки закономерности върху иконо 
мЦческия ход.

и политически

Значително е разпространено 
убеждението, че предстоящата 
стопанска реформа е резултат 
на диспропорции и затруднения 

в нашите стсг.ански огноше- 
»го частично точно. Реформата 
се налага най-напред поради до 
стигнатото равнище нз национа 

икономика. На равнище-

мощностите при 
Та- в целия свят, което е доказател 

ство за могъществото на наша
та стопанска систем!а. Значи 
става дума предимно за създа
ването на едно ново качество в 
стопанисването, за да вървим и 
по-нататък към икономически 
и обществен прмрес.

— На стопанските органи
зации е дадена голяма свобо
да и самостоятелност и тази 
самостоятелност е злоупотре
бена. Защо им е позволено 
това?лната

то на доход от 590 долара на чо
век от населението, при наличи 
ето на голям индустриален поте 
-гщиал и на значителна размяна 
с чужбина, която връзва една 
трета, а може би и повече, ог 
рационалния бруто продукт, се 

необходимостта да бъдат 
такива вътрешни от- 

които да съдействуват

Не може да се каже, че сто 
ланските организации са злоу
потребили със свободата 
Мрстоятелноелта. Повече 
да се каже, че са имали

— Колко от юворност носят 
субективните сили?
Трудно е да се определи то 

чно какво е влиянието на субе
ктивните сили. И тяхното дейст 
вие се обуславя ст определен ин 
терес. Безпорно, потреблението

и са- 
може 

относи •
зелно малко свобода и самостоя 
телност, че материалната основа 
на тази свобода и самостоятел
ност е била още 1 о-малка. В об

явява 
създадени 
кошения,

обществени отноше-
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Разширен йленун на ОО на ССРН в Димитровград Дневен ред на димитровградското селско стопанство
Славосшише и Iрешкише ош ми- 

налаша изборна акшиЬносш-йоу- 

ка занайред
ОГРОМНИ РЕЗЕРВИ В СЕАСК010 СТОПАНСТВО

тояваме да спечелим доверието 
им, но те все отце се определят 
за непосредствени и посредстве 
ни с-ввети на специалиста, а не 
за договориране «а производ
ството.

С проблема на кооперирането 
интегрираната кооперация 
трябва повече да 
^разбира се ако се стигне до ин
теграция). Искам да кажа, че с 
тези работи ще се занимава едич 
агроно<м| въз основа на опреде- 

метод и организация на

става време по-сериозно да се 
посветим на производството, у- 
еьвършенствуван.'4'о и организа 
цията на труда, технологията и 
други производствени проблеми. 
Изглежда, че това е и естестве
но, защото слабите кооперации 
не са в състояние да плащат 
правници и икономисти и други 
кадри. Само в една здрава орга 
низация агрономите ще могат да 
се посветят върху специализа
цията на производството. А в н I 
стоящия момент между другото 
ние сме и планочици, и ръково
дители на производството, при" 
маме работна ръка, грижим се за 
нея. сами си обезпечаваме въз 
производствен материал и реачп 
зираМе произведен и ята. С една 
дума — занимаваме се с г сичко. 
Това ни пречи в. основната рз- 
бота — в развиването на интен
зивно производство.

С интеграцията на кооперащ 
ите ще се създаде „щаб от спе 
циалисти”, в ко1\то всеки агро
ном ще знае стяга длъжност и 
ще отговаря за нея.

На мнение съм че със създа
ването на комбината ще има ус 
■ловия за интензивно, твърде ин 
тензивно животновъдство с ори 
ентация на производство на фу 
раж, обезпечавале на добри хра 
ни и ксстцетраТи. За такова съв 
ременио произзодство в живот
новъдството, специално в овчар 
ството на нашата територия и- 
ма отлични условия в отделни 
райони. В южната част на кому 
ната пък има отлични условия 
за мЬлинарство и овощарства. 
Считам, че трябва 10 пъти да 
се увеличи производството на по 
садъчен материал. Разсадникът 
на „Нишава” произвежда кг см 
20.000 фиданки, чо и те не сти
гат да задоволят търсенето.

Имаше опити да се организи- 
V, Ра птицевъдството. Кооперация

та построила тттичарниха на не 
подходящо каменисто място. Не 
зная причините защо се стои с 
това съпровождащо произьодст 
во. Върху този въпрос не се е 
работило сериозно досега. Мисля 
че след обединя зинето на 'коопе 
рациите това производство тряб 
ва да се възобнови, защото има 
.условия и нужди.

Що се касае т> кооперирането 
— то и не същек вува. Предиш 
тткте поуки на чатните произпо 
дители са създали едно недоие 
пие към кооперацията. Има?.,е

Стоян Давидасгс, инженер-аг
роном в Димитровград се застъп 
ва за организирането на единна 
селскостопанска организация в 
Димитровград и създаването на 
земеделско-промишлен 
нат. Обосновавайки своите схва 
гцакия по този актуален въпрос 
той каза:

— В интеграцията на коолера 
циите виждам гзлеми предимст 
ва над досегашното раздребнено 
селскостопанско 
Този процес се .-'вява като иеоб 
ходимост за развитие на по-гол 
ямо производства з в няколко от 
расли в един земеделско-проми
шлен комбинат.

Нашите кооперации, Какви го 
са в момента, предимно се запи 
мават със снабдяване и изкупу
ване на слескостолански произ
ведения. С такава физиономия, 
оборуденсст — и кадрова и тех
ническа — те не могат да бъдат 
пройзве лцтелни 
което в действителност трябва 
да бъдат. Моментът на развитие 
то, в който се намира сега 
салто нашата община, но и обще 
ството налага прсафща на досе
гашния начин ка стопанисване 
в кооперациите. Когато вече го 
ворим за интеграцията и нови
те условия и изисквания в сел
скостопанското производство то 
гава на първо място нашите об
щински гтлеозе, но мое мнение, 
трябва да бъдат насочени към 
обединяване на кооперациите, 
кожарското предприятие, цехове 
те за производството на месо ка 
шкавал и сирене и тн. Така обе 
динени и с една добра организа 
ция на труда иа <".снови ще могат 
да променят производството 
да го подчинят на изискванията 
на интензивното и едро- произ
водство.

Като специалист, считам, че 
кадрите в кооперациите не се из 
ползват добре. Ние сме и иконо 
мисти, и правници и политиче
ски дейци и всичко каквото тря 
бва на кооперацията, а не ни о

ние 'трябва да порме Социали 
снческия съюз.

В разискванията се изтъкна 
че основна слабост на полити 
ческия актив по време на из 
лъчването на кандидатите ле 
жи в буквалното разбиране, 
че вече нямало предварително 
определение, иа кандидатите за 
отборници и народни пред- 
савители. Това е схванато та
ка, че дори и при изтъкване 
то на кандидати за отборници 
които нямат никакви морал- 
но-псЛитечески качества* аЬ. 
тивистите на смеят Да изне
сат своето мнение, че такива 
хора не могат да бъдат избра 
ни в представителните тела.

Пленумът реши изнесения 
анализ да се достави на всич 
ки местни организации, кбито 
също трябва да изготвят по
добни анализи за територията 
на своята местна организация. 

Обоснование

Анализът на изминалата из
борна активност за представи 
телни ,тела, която. Въпреки ня 
кои слабости и първоначални 
лутания, бе оценена като по
ложителна, и задачите във вр 
ъзка с предстоящата рефор
ма, бяха тема на разширения 
пленум на Общинския отбор 
на Социалистическия съюз, 
който се проведе минала,та 
седмина в Димитровград.

Отчет за изборната актив
ност изпере председателят на 
общинската изборна к^исия 
Любисав Илиев.' Той изтъкна 
че проявилите се слабости и 
първоначални лутания се Дъл 
жат главно на ограниченото 
време за политическа разясни 
телна активност на новата из 
борна система у нас. Обаче то 
зн анализ на всичко положи
телно и отрицателно, което 
се прояви по време на подго
товките и самите избори, ще 
бъДе добра поука за следващи 
те избори, които у нас се про 
веждат всяка втора година. И 
на тези избори, въпреки утвъ 
рдената структура за отборни 
ци и народни представители, 
бяха избрани малко жени и 
младежи. Налага се в предсто 
ящия период да се поведе ши 
рока активност за по-голяма 
афирмаиия на женските и мла 
дежки организации. Особено 
^задължение в това отноше-

комби-
щг,

се занимаха

производство лен
труда в коопео дцията. Считам, 
че съществуват големи възмож 
кости и за сътрудничество е 
частните производители з орга
низирането на угояването в жи
вотновъдството. Само здрава ко 
операция, т. е. комбинат ще е в 
състояние да вложи 
средства за набавка на породи- 
ст добитък, да 1 рганизира по- 
стимул ативно изкупуване нч па 
згрните излишеци и за непос,>- 
дствено сътруд гичество с про
изводителите. Тя ще има по-го
ляма възможност за прилагане 
иа агротехниката. Трудни е чо
век да се примири с факта, че 
в нашето поднебие, което о отли 
чно за животновъдство, добиви
те са под югосла- ското равнище- 
С преминаването към интензив
но производство (в него и виж
дам оттравданосгга от интеграци 
ята) и в овчарстсото ще се нало 
жи специализирана служба още 
веднага да се заема с по-нататъ 
шното провеждане на мериниза 
цията и разработката на техно
логическия процес, в което се 
крият огромни резерви.

по-голеки

организации,

за новите сто 
пански мерки и задачите на 
Социалистическия съюз 
се председателят на 
ската скупщина 
ков. Пленумът взе заключение, 
че трябва да се поведе широ 
ка разяснителна работа 
широката общественост и ра 
зискванията 
рамките на различните фору
ми.

не
изне- 

Общин- 
Стоян На

сред

да нзлезат от

А- Я.

Не искам да повтарям предим 
ствата от интеграцията. върху 
които обърнаха внимание пре 
дишните участници в дискусия
та във вашия вестник. Но пок
рай по-ефикаснот-о и по-икономи 
чното използване на механизаци 
ята в единната кооперация или 
комбинат ще има условия за въз 
обновяване на механизаторския 
цех, а и производителността на 
Труда ще бъде .много по-голяма.

На края кажа и това, че ре
формата дойде з правия час и 
че от своя страна тя ще подтик 
не интеграционните процеси в 
селското стопанство и на наша 
та територия, 
селско стопанство тъкмо зарад 
това, че не е развито крие ог
ромни производствени резерви 
от една и открива възможности 
за заемане на работна ръка в 
кооперацията от друга страна 
(досега това беше най-голям проб 
лем в кооперац /ите).

БАБУШНИЦА
V

КООПЕРАЦИИТЕ ЩЕ СЕ ОРИЕН
ТИРАТ КЪМ СЕЛСКОТО 

СТОПАНСТВО
В ехото на преразглеждане 

на собственото положение 
тгред обявяването на новите 
стопански мерки земеделски
те кооперации се намериха в мите подготовки.
деликатно положение. Досега __________
те се занимаваха „от всичко 
по-малко’. Сега обаче се пое- Димитровград 
тавя въпрос сериозно да ми
нат към селскостопанско про 
изводство. Новите цени в пре 
ваза на индустриалните стоки 
облагите върху оборота и др. 
вече дават сигнали, че коопе
рациите не ще имат сметка 
да се занимават с търговия.
От друга страна и отменяване 
то на краткосрочните кредити 
които досега получаваха, ще 
повлияят върху тях да потър
сят друг изход. Почти всички 
те 5 земеделски в Бабушниш 
ка община кооперации не раз 
полагат с големи делови фон
дове, за да могат да издържат.

От страна на някои котпера 
ции вече идват предложения 
за сдружение с търговското
Предприятие „Таламбас" по Висо(чжи Одоровци 
отношение на търговията, а 
между самите кооперации да 
се извърши разпределение на 
производтевото на селскосто
пански произведения. Така на 
пример към земеделско произ 
водство биха се ориентирали 
кооперациите в Бабушница и 
В. Бонинци, кооперациите в 
Звонци и Стрелъц—към живот 
новъАство и пр. х

Тук обаче изпъква лруг въ 
гтрос. Кооперациите не са под 
готвени за една такава отго
ворна задача. Някои от тях 
нямат достатъчно специалис
ти по селскотопанско произ
водство, а почти всичките — 
слаба комерческа служба 
организация. Освен това и от 
ношенията в някои кск^перф 
ции („Единство") не са добри 
и пр.

Новите стопански мерки се 
очаква ла подобрятт положе
нието на селското стопанство.

Очакват се по-изгодни цени 
на произведенията и затова 
кооперациите ще трябва на 
време да извършат необходи-

М. А. Защото нашетоИЗПРАВКА

В нашата рубрика 
ред на димитровградското сол 
ско стопанство” в брой 195 от 
25 юни е допусната грешка.

Второто изречение в първия 
абзац трябва да гласи: „Само, 
правя забележка на констаташт 
ята. че личт-што интереси, спе
циално мржду управителите, не 
са били тези. които са съдей- 
ствували идеята са обединяване 
на кооперациите да пе стане на 
та действителност.

С това се извиняваме па др. 
Петров, защото не по негова ви 
на стои нещо, което той не е 
казал.

„Дневен

НСВ СЕРВИЗ случаи, че производителят на 
бавя всичко от кооперацията, 
но избягва да сложи подпис —К.ОЛКОТО повече Димитровград 

ските домакинтта се електри
фицират, толк >?.а повече расте 
нуждата от поправки на елек
трическите уред'-:

Затова димит; овградчанк по
здравиха инициативата на заиа 
ятчийско-услужното предприя
тие „Услуга” от '. • : от в Дими 
тревград да се < твори р-»5.пия
ница за поправка на всички ь- 
парати, които работят на елек
тричество. Почит:- получ : поз
волително от Об.цинската скуп
щина, предприлчето неотдавна 
откри работилница.

нс иска да кооперира. Ние иас-
^);1штнт'||пп1шш11пш111ши1ПШ1пинт1Л1(Шптгтг^г шшшнпштпллплмппиппт1шшш1пшии11шш

IVI. I-'.

Големи резерви на селското стопапстоо 
в Забърдисто

повод реформата е изтъкнато, 
че на територията па Забър- 
лие същестуват големи 
ползвани резерви в 
стопанство. За да се използват § 
същегвувл щитс
възможности _
труд, па -първо място от стра || , 
иа на земеделските коогтера- !| д 
ции. Изхождайки от това пад р |Й 
наха доста критики по досега е Щ 
шната работа па коперацията § ,' 
както за организацията, така § * 
и за развитието па сътрудниче Щ 
ството с-ьс селскостопанските

На събранията на първични 
те организации и подружии- 
ците на Социалистическия съ 
юз във Височко Олоровщ! по

пеиз- 
сслското

потенциални а ■ 
е необходим ЦПразнуване на 4 юли 

в Бабушница
I А ■ V 8

В местността „Церичйе”, не 
далеч от Бабушница на 4 юли 

и се проведе традиционно тър
жество по повод Деня иа бое
ца. Край гроба на загиналата 
партизапкагскосвка Драгииа 

Жаркович бяха положени вей 
ци на Съюзените организации 
па бойците от Бабушница, иа 
Съюза на младежта от Студе
на и майка й, която и тази годи 
на посети гроба иа дъщеря 
си...

производители.
— Е то, кооперацията е на

бавила семе па трева, която 
е дала извънредни резултати. 
Селяните са много заимтересо 
вани за набавката иа това се 
ме, по никой пе казва откъ
де е набавено, чува се па Съ- § 
браиието иа Съюза иа комуни Ц 
стите в това село. в •

От друга стра.иа обърнато е % 
шшмаиие па появата, че рабо 
тниците „гледат само 
мине работното време в сто
панството и така отпочннали 
тичат па нивите си, за ла гле 
дат своите работи."

I

На събора присъствуваха и 
много бивши бойци от този 
край.

В Бабушница бяха положе
ни венци иа общата костница 
иа .загиналите партизани от 
този край.

В цялата община Деня на 
боеца бе отбелязан с търже
ства.

-
да им

1 ,.............— ......

Младите са иа полето. Баба Миля от Бистър 
1 си има работа на до ора с)а поправи оградата.

‘ Босилсградско)

м. М. Б. Д V"-
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ШШЯ в Сухи дол всички минаватПредпазване от сърдечни 

болести
в

стихове от Шантич, Змай. Бо
тев на български и сърбохрват- 
сзси език.

Отдавна вече измина времето, 
което в Този «рай се помни само 
по теглила, глад и тормоз. Два 
досег1 години вече тук се изгра 
ждат нови отношения между хо 
пата. В селс/го изникнаха нови 
тухлени сгради, къщите се обза
ведоха с нова 
пружинени кревати, мебели, циц 
кови и еещйлир и 1И съдове. Про 
мени се облеклого и начина на 
живот. За такива промени в би 
та на живота много допринеса 
и училището, което няколко де 
сстлетия работи г. селото...

Тържеството 
Сухи Дол децата дават изпит...

Малкият Райке Арсов от IV 
отделение завършил 
много добър. Та^и заран той из 
пратил пиоаго па баща си в Бор 
и му съобщил ‘.а успеха в учи 
гишето. Но не само бащата на 
Райко не присъствуваше на то 
У-а тържество. Почти всички бз 
щи на децата се з са на г-абота 
ч Белград, Бор 
Наков ст IV отделение, който

речиво за любовта па суходо.т- 
чачги към училището и просвета 

Изграждането й се дължи 
салто благодаро ше «а трудолю 
бисто и грижата т а местните хо 
ра децата да им , при очи не ос 
таиат слепи”. Още. в първото де 
еетилетие на този век селяните 
от Сухи Дол рошили да стро
ят училищната сграда. За сто
па време изграждането на така 
са училищна ограда било съби 
тис, не салто в малкото село ,Су 
хи Дол, но и ч пелия Трънеки 
край.

Днес тук за пърги път се чувст 
вуза лятото. Ц пата Клисурска 
котловина и дошлата иа Ерма 
гънат в зеленила и 
Тъмнозелената пшеница се въл 
иува от пролетния полъх, а ли

та.
слънце.

Все по-гол ям брой мъже и жонм боледуват от болести
пяна сърцето и прът оноеннте съдове. За това съществуват

дразнения, вадите очакват косачи. . .
Днес е неделен ден. В Клису

ра. Кострошевци Стразимиров- 
1.1 и и другите села хората почи
ват. Само в Сухи дол, малкото 
селце в Клисурския район, нае- 

тържестпстто.
Всъш-

са въпшчппеколко причини. Една от причините 
които .могат да оставят трайни последици.

В медицината днес се разглежда въпросът за влиянието 
на физическия труд върху сърцето. Според прието мнение 
здравото сърце не може да ограда от физическата работа. Но 
физическата работа вредно действува на болною с-ьрцо. Уме
рена физическа работа и разходка, гимйчастика или някой лек 
спорт, особено за здрави хора, които много седят е полезно за 
правилното функциониране на всички органи, сърцето и кръ- 
вообръщекието. Статистическите сведения казват -че от сър
дечните болести повече заболяват интелектуалци и хора, които

покъщнина

нотроени сто с
учениците да па с изпит... 
пост децата са дгли изпит и дп

--------- :Г'У?

малко се движат.
Важна роля за заболяване на сърцето и кръвоносните 

съдове играе и прехраната. Известно е, че пълнотатта много 
отрицателно влияе на сърцето и кръвоносните съдове, 
време на войната в плес-пшчество и през време на ленинград
ската блокада, при аутопсия рядко е имало у младите .рте- 

риосклероза или склероаа на кръвоносните съдове, които 
хранят сърцето.

Според данни, заболявали:ята иа сърцето и крьвнос- 
иите съдове стоят и пряко отношение с количеството мазнини 
в издраната на населението в някои краища. Така смъртност
та от тази болест с най-голяма в САЩ, в храната иа кои', о ог 
цвлюкушште калзриуескп вредности мазшигите земат 40 па сто. 
Тя е най-низка в Япония, кьдето употребата на мазнини е 
най—малка. Но за такова положение са значителни и други 
фактори, на които не може да се повлияе, като наследстве
ност, конституция, раса, старост и пол, и онези, които до из
вестна степен могат да се изменят, като обопение на встета- . 
хпвната нервна система л функциите на жлезите с вътрешна

продължи... Е

Г1реи класа с

Скопие. Асен

стихогворе-с успех рецитире 
нието «а Ботев, Хаджи Дими 
тьр”, също такт ще зарадва ба 
ща си в Кладовс който от една
година е строител иа хидроцент 
ралата на Дунав. Глигор Васи
лев. Мила Рангсчев първенецът 
на училището Станика Мирко- 
ьа ще отправят < воите поздрав 
ления до бапгито си в Цървея- 
ка, кьдето работят като прочу
ти майстори-зидари.

Селцето Сухи Дол има около 
работ-ника

секреция.
И най-после..без съмнение, алкохолът < особено тютю

нът много са вредни за кръвоноентие съдове и .със сигурност 
влошават вече съществуващото заболяване.

Според това, ако човек би искал да се запази от болест
на сърцето, а особено на кръвоносните съдове, необходимо е 
да води редовен и умерен живот, да има достатъчно физичес
ки и душевен мир (да спи достатъчно, да се оттючива следобед, 
на годишната почивка), но също така и да се движи (г шнас- 
гика, спорт). От особено значение е и да се храни р -ловно) 
най-емного 50 грама мазнини за 24 часа) и особено в н-гпред-

Изграждането па училището 
започнало със усилията на цяло 
го местно население, но изграж 

окончано

ес трябва да получат свидетелс 
твата си, но в Сухи дол, как го 
във всички села от този район,' 
с останала хубдга традиция 
1-рая на учебната година да се 
съберат всички родители на де 
пата и заедно с учителя да от
празнуват. . .

заети по много 
обекаи в страната.

30
едвамдането било

1926 година Вилнеела Бал
строителни 
Всеки пъпви в месеца чрез ло
шата в Клисура тмк пристигат 
пощенски записи до семействата 

Сухи Дол и колети с най

в
през
канската война. Първата светов 
на, станало преместване на гра 
цицата, Сухи дол заедно с це
лия Клиеурск.1 район, минал в 
: раниците на кралство СХС. Но 
будните селяни о- селцето не се 
отказали от идеята да изградят 
своето училищг От 1926 година

учебни

нали години по-малко да пие и пуши.
Др. Л. С. им в

.тоиеви блузки, ховбойск.ч пан-Днеска е изп т г на учениците, 
изпит наЗвонска баня: галони, перлоч ризи.

Затова не е чудно, че д-тес на 
събора в селото 
чет по градски...

Всички дадоха изпита с ус

яеш-г» на „даск 1ла”. 
всички жители от Сухи дбл . . чсички са облеГОСТИ ОТ ЗАГРЕБ, САРАЕВО Още от ранна сутрин пременя 
щнте деца започ -аха да се съби 
1 ат в двора на училището. Праз 
ничната обстановка в селото до 
пълваха
пътища, спретнато 
жители на селото.

Училището 
г а вниманието. .

• • •
до днес през тези две 
стаи на малкотг училище са ми чех. Вичкн са доволни от учене 

то на децата, ог работата на у- 
Симо Заосв, от работата

Тази година в Звонска баня 
за пръв път ще летуват и де
сетина семейства от Загреб и . 
Сараево.

Местоположението и лечеб- 
ността на Звонска баня всяка

година привличат нови гости 
от всички краища На страна- почмегените дворове, 

обл“чените
гали няколко поколения.

та, обед. От чителя
па бащите, които успешно стро 
ят много наши промишлени о- 
бекти и от всички останали сел 
яни, които не оставят нито педя 
незасета земя.

Вече наближаваше 
гсички махали към учил пцето 
прииждаха млади майки с чие 
ти бели бохчи. За кратко време

6»ше в центъра 
Малка учили

нлх ,
10 летовници от 

„Тигър46 шиа сграда, скрита в долинка 
гъс-.-иге върби, днес двора на училището се изтгьл 

1,и с народ, а слс-д малко учи- 
Симо За"!1;- опери търже 

слово. На мал

\а между 
са последен пъв л-ази учебна В Сухи Дол всички минават... 

Учебната година завърши с ус
Профсъюзната Организация 

в предприятие „Тигър” в Пи
рот изггратн първата група °т 
10 души на десетдневна почив 
ка в Звонска баня.

година приема но само децата, 
но и всички жители на селото 
и гости от окотите села. Ней
ната история говори най-краию

л елят
стьото с краттх >

трибуна са сменяваха ред*-* 
гатори, хористи. Рецитираха се

пех. ..ката Богдан Николов

До щрая на септ-мври са създа- 
23 партизански отреда с о- 
14.000 борц Партизаяски- 

освоб -дили около две 
Сър-

Началото на въстанието и развитието иа народоосво 

бодителната борба в някои краища на страната
дени
коло
те отреди
трети от територията на 
бия. Тази прост-орна свободна те 
ритория се прост-рала комллет- 
ко от Велика Мерава до Дрина 
и от Сава до Западна Морава и 
Ужице (германските гарнизони 
лържали -изолчоаии силни-съ
единения само в '-Срагуввац. Кри 
лево. Валево, Шабац, Арангело- 
гр.ц и Топола), а освен това има 

свободни области в 
Сърбия. Наи- 

част от свободната те-

вече до Белград застрашавали 
главните германски комукика ■ 
ции. Б източна Сърбия парти
занските отреди (П о жар стачки, 
и Болевачки) съпо така освобо 
дили редица гго-големи градове 
(между които Велико Градиште. 
Голубозац, Майдгшгпек, Кучево 
Жагубица, Пети-.-лец, Долни Ми 
лановац), и напълно парализи
рали съобщенията и експлоата
цията на много мини.

В долината на Южна Морава 
и Нишката облагт са образува
ни девет партизански отреди, ко 
ито също така - - въпреки ч- 
" ук били четни иглите отреди на 
Коста Печаиец иотсамот: нача 
ло воювали с германците против 
п артиз аните 
чителни успехи и вече през сеп 
тември създали първите осво 
бодени територии.

Въстанието в Сърбия обхва
нало изцяло народа, постигнало 
извънредни резу лтати й вече 
през лятото на 1941 година има 
ло вид на истичч ка общонарод
на война. Партизанските отре 
ди израстнали 1: огромни и сил 
ги военни подде.гения: в запад 
па Сърбия и Шуммдия действува 
ли десетина отреда, които имали 
ог 150 до 2500 бстш (Мачвански 
1500 Валевски ъ!00.
2400, Ужички 2Г-00, Кралевачки 
1500, I и П шумадияски 2300); в 
Източна Сърбия действували че 
тири отреда, от които най-голям 
бил Пожаревачхмпт с 1200 борц11 
в южна Сърбия действували пет 
отреда, които и гали по 70—80 
бойци. Всички < треди били вой
нишки добре 0];танизиранк: ма
лките се състоя ти от чети, а по 
големите имали 3—5 батальона

точна Босна и Херцеговина -- 
с изключение на големите гра-

ставил пред тях а дача, да осво 
бодят областите иа Западна Сър 
бия и долината га Западна Мо
рава, да се свържат с босански- 
те и войводински па1ртизани и 
да пренесат ак-ц ите в долина 
та на Сава и на главната съоб
щителна магистрала Белград 
-—Ниш, която бяла от първосге 
пенно значение за германските 
окупатори на п • риторията н : 
целия Балкански полуостров.

В провеждането на тези ддгре 
гстиви партизанските отреди (Мз 
чваиски, Валегски, Посавски, 
Ужичхси, Чачатгск и и Кралевач 
кг-1) ггрез август и септември пое 
тигнали големи гобеди в Запад 
на Сърбия. Разбити са и унищо
жени много германски и преда- 
телски екипажи и освободени 
много големи градове. Между 
значителните успехи спада упу 
щожениего на н -приятелския г,-. 
рнизон в Столица и Крупан, к-ь 
дето е разбит един германски 
батальон и заробени 100 герман
ски войници и победата ъ борба 
та при Горни Мм лановац, кьде
то са заробени 200 германци с 
с военното си снаряжение.

Така до края ка септември в 
Западна Сърбия са освободени 
големи територии, почти цяла 
Мачва и долината на Западна 
Морава и Ибър. Германските 
подделения устояли само в по- 
големите градоос (Шабац, Обре 
новац, Лайковац. Валево, Крагу 
евац, Кралево), козгто били от
къснати и облържентг от парти 
зански сили,

В същото време I и П шума- 
дийски, Космайски; Крагуевач- 
ки и Поморавокл партизански 
отреди се приближавали все пс-

След завършването на април
ската война Ге имания оттегли 
по-гояма част от своите силя 
на Източния фр г.т, докато по
чти всички итал -ански сили ос 
танаха на територията на Юго
славия. Също 
значителни бългорски и унгар
ски
Югославия останаха

в течтние на сеп- 
В същото

дове
тември и октомври, 
време са освобот,ьни нови тери
тории и в Хърватско (в Лика, 
иа Кордун и Баг.ия) и в Слове
ния (най-голяма *-аст в Горенска 
— през декември). Във всички 
останали краища на страната 
се водили въосъжени борби.

Почти във всилки краища на 
Сърбия партийните ръководст
ва извършили сериозни гтриго 
то-вления за започване на въста 
нието. Окръжи и 1'е комитети от 
по-раяо са формирали ядра на 
бъдещите партизански отреди 
(Валевски. I и II шумадинеки, 
Чачански, Поморавски). Въста
нието започнало ка 7 юли

лс- и достатака останах г
източна и южна
важната 
ритория представлявала^ единст
вената географ'.'/еска област на 
Шумадия и западна Сърбия с 
значителни ценщ и като Ужиде, 
Чачак, Г. Младегювец, Крупан, 
Бгтатич, Лозница и Байна Баш-

окупациО|НЯи сили. Общо в 
около 21

дивизии, като не се взимат пред 
вид значителните полицейски и 
гкандармерийскя сили на окупа 
тора. От този брой 4 бяха гер
мански дивизии, около 13 итали 
ански, -около 3 български и 3 
унгарски бригац.-. Освен

окупаторите дали всяка

та.
На освободената територия са 

образувани органи на новата на 
родна власт, която ръкозодила 
стопанството, индустрията и пра

мобилизация

това
това
възможна по-мощ на иаоодни- 

за формиране постигнали знапредатели 
на разни куиз тмнгозеки сили 
предимно устав 1Ки, домобранс- 

четнически формации,
И тгоюрай тольг.ва огромни си 

ли, които в окупираната и раз- 
земя етили срещу гог 
народ, <. купаторът бил

те 1941 светата, вършила 
на бойците за Фронта, аргантезг 
рала снабдяването на жителите 
и войската.

Успехът на Народоосв лбодитс
има п

годим а с въоръжено сражение 
на партизаните <-т Валевския па 
ртизански отрял, когото ггредвб 
ждал Жикица Йованович-Шпа- 
нац, с жандарм0, /ията в село Бе 
ла Черква край .Хрупан. Бедна 
га след това и о даналите парти 
зански отреди в Мачва, Шума- 
(пия, Посавина п Поморавието 
започнали акция.

В течение на юли парти- 
отреди особено в за-

ки и

лиата борба з С-ьрбия 
силно влияние на всички югос
лавски народи. С. общо въста
ние сръбският народ доказал >{е 
сам.о че не ще се покори на 
купатора, но че се намира Н. ® 
г-ьрвите редове га бор>бата з« 
н\ ьа Югославия, братска обгетг 
ост на равнопра-.ни народи. Пок 
рай това големият 
гасвитието на въстанието в 
Син — код непос;.едното ртжог,° 
гство на другаря Тиго и ТХК 
КПЮ — служи.щг за примв! 
на останалите краища в сгР®' 
пата за разрешаване на основю 
те политически и военни проо- 

орптазацхя и водене на

късана
лоръкия 
изненадан от раз: оя на общона
родното въстание, с поязата на 
една партизанска война, която 
се наметнала като нов фоснт — 
и бил напълно смутен. Ударите 
по комуникациите, 
кипажи и гарнизоните на оку- 
етатсоско-куизлинговската

в началото били раздрусани

занските 
падна Сърбия, унищожили пове 
чето жаядармепийски станции 
и общински управления и уни
щожили бройни колони и по- 
малки окупаторски екипажи ко 
ито след това, под натиска на 
партизанските сили, започнали 
да бягат масово.

След тези пъчви зяачгтелни 
успехи партиван.-хите 
Сърбия изведи ьж 
да растат и се засилват, затова 
Главният щаб из НОПОЮ е пс

малките е-

Чачански опит о’1’ 
Оьр

власт
оше
г.з основи. Още през септември 

отоеди в Сърбиягтартггзансите 
освободили почти цялата запал
ка и по-голяма част от Източна 
и Югоизточна Сърбия. В общото 

освободена е цяла Чер- сили в 
започнали

въстание 
на гора, 
ца и Ц е тиня. 
вободена

леми
освободителната война и рево 

: Следва)

освен Никшич, Подгори 
Западна Босна е ос 

вече през август, а люцията.
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Варено пиле 1

В купето, в което се наста
ни чичо, имаше двама пътни
ци. Те си прибраха веднага ба 
гажа и минаха в съседното 
купе.

Докато тръгне влакът, в ку- 
пето надникнаха всякакви хо
ра, но щом си показваха носа, 
веднага се връщаха, без дори 
да пооштат има ли свободни 
места.

Чичо ми дойде в София да 
види момчето си. Момчето олу 
жеше войник с още едно на- 
шенче и за двамата войници 
той носеше две кошници. Във 
всяка кошница имаше по едно 
варено пиле. Нашенчето бе из 
лязло на лагер много Далече 
от София, а синът на чичо ми 
бе наблизо, в едни барутни по 
греби. Ние оставихме в къщи 

кошница с пилето, аедната
другата кошница взехме и тръ 
гнахме в жегата чичо да види 
сина' си.

— Я слушай — казах на чи
чо. — Като излезе влакът от 
София, вземи че хвърли тазп

Какмърша през прозореца- 
ще пътуваш с нея седем часа 
до село. Пък после ще мине 
и кондукторъТ и сигурно ще 
те ''глоби-. /Само) неприятности 
ще си имаш.

По пладне бяхме при войни
ка на една нажежена поляна, 
чичо много се трогна, като ви 
дя сина си и привечер си тръ 
гнахме за града. В къщи се 
прибрахме късно, мама още от 
вратата каза, че другото пиле 
се вмирисало, защото е варе
но сигурно от предния ден и 
най-Аобре е чичо да го из
хвърли.

— Нема как да се фърли! — 
каза чичо.

—■ Нема как да се фърли!,— 
каза чичо. — Ще каже носле 
човекът, че съм изял пиле го. 
А туй, дето викаш за коидук 

май че ще изям еДнатора.
глоба.

Въпросът е кондуктора 
бърка чичо мй, той изпуши 
две цигари преди да реши как 
во да тщедприеме,, и цакрая 
ми каза:

— Ами аз пък не мога ли иъ 
тувам прав? Ще стоя прав 
пред вратата и щом се заЛАде 
кондукторът. веднага ще му 
дам билета. Той като види, че 
вътре няма никого, ще си, за
мине. Да знаеш, че и така ще 
направя.

Чичо стана прав в коридора 
и тъй се сбогувахме.

По-късно се видяхме с чичо 
на село и го попитах какво е 
станало с вареното пиле.

— Маани, маани — каза чи
чо. — Чак до гара Бойчиновци 
стоях прав ама минах без 
глоба.

Той занесъл пилето на се
лянина, казал му, че момчето 
отишло на лагер и че връща 
цялата кошница. Селянинът 
тъкмо запрягал каруцата, шял 
да отива на събор в село Жи- 
вовцм.

— Ще вмирише цялата къ
ща — каза му мама. — То не 
се трае вече.

— Нема как да се фърли! — 
клатеше глава чичо. — Ще 
върна празна кошницата на 
човека, а той ще си помисли, 
че като не съм намерил мом
чето му, съм седнал да изям 
пилето. Мааани, мааани!

За да спасим къщата, изне
сохме пилето на балкона.

На другия ден чичо видя 
слона в зоологаческата гради 
на, вози се на ескалатора в 
ЦУМ и вечерта си тръгна за 
село.

„Невяста (дърво)

Никола Антов ще открие първата 

си самостоятелна изложба в Ниш
УЛУС-овите изложби през 1964 
и 1965 година и Двата изложе 
ни портрета бяха откупени от 
Съюзното изпълнително .вече 
на Сърбия. А неговите творби 
бяха забелязани и в Любляна, 
в Октомврискяя салон в Бел
град, на майските изложби в 
Ниш, на изложбата на худож 
ниците от българската народ
ност в Димитровград.

Сега нашия скулптор готви 
първата си самостоятелна из
ложба. която през 
тази година ще открие в Ниш.

Нашата културна обществе
ност очаква много от тази из
ложба а, отделно българската 
народност, на чиято среда из
никна склупторът Никола' Аи 
тов.

те членове на УЛУС — Репуб
ликанското сдружение на сръ 
бските художници младия ицш 
скулптор беше забелязан ог 
художествената критика и него 
вата,' единствена творба жене 
ко торво бе откупена от страна 
на Съвета за просвета и кул
тура на град Белград.

Никола Антов! работи с 
любов и се старее в своите 
скулпторски произведения да 
внесе най-новите тежнения на 
съвременните стЦзмйжи в| наше 
то изобразително изкуство.За 
това всяка негова творба остз 
ва забелязана на изложбите на 
които той е участвувал. На

Още един наш художник ус 
пя да получи признание и бъ
де забелязан от критиката на 
всички републикански излож
би. Това е младият скулптор Ни 
кола Антов от село Лукавица, 
който още в гимназията проя 
вяваше голяма любов към из 
куството и добра към скулп-

— Чичо 
тръгнем пеща за гарата е мно 
го далече, а да пътуваме с 
трамвая е тая вмирисана кош 
ница не е много удобно. Я да 
вземем да хвърлим пилето, че 
и ти да си улесниш работата.

— Нема как да се фърли! 
— каза чичо и повтори отно
во, че селянинът, който му е 
дал пилето, ще си помисли, че 
чичо го е изял.

Хората в трамвая страняха 
от кошницата, чичо ми се по
теше и преглъщаше и ми ка
за на гарата:

— Добре че някой луд со
фиянец не ни би в трамвая! 
Добре че и милиционер ня
маше!

даказах му

турата.
Художествена 

завърши в класата на извест
ния наш скулптор Миша Попо 
вич, и вече като студент на 
академията той обещаваше

академия

много.
На първата изложба в коя

то взе участие на новоприети- есента на

— Благодаря много — казал 
Извинявай!, чеКлисурското училище »Иво Лола Рибар« ССЛЯШШъТ^

си се разкарвал до казармите, 
ти се отбла-Пошгна значителни успехи не знам как да 

годарим. Ние отиваме на съ
бор, там ще ядем и пием, ами 
я вземи ти, че изяж това пиле!

„Иво от .продадени шипки и др.
Много ученици са взели у- 

частие в различни акции око 
ло уреждане па селото, учили 
щния двор, залесяване, рабо- 

То та в ученическите градини. И 
според ученическата статисти 
ка в тази работа са дадени 
1.680 трудочаса.

Училището обърна огром 
но внимание па физическото 
и техническо възпитание на у 
жениците. Учениците взеха у- 
частие в съревнованията ме* 
ду училищата, при подготовка 
на програмата за Деня На учи 
лището. Деня на младостта.

Основното училище 
Дола Рибар« от село Клисура 
и тази учебна година постиг
на значителни резултати в об 
ластта на образованието и въз 
питанието

Б. Николов

на учениците, 
има централно училище има де 
вет отделения в околните се
ла на Клисурския район, с вси 
чко 762 ученика.

Сътрудниците на »Другарче« иа почивка
Рядко се среща в едно селода

иа вест
на дейност ученикът от УП клас 
Слаечо Миланов, който преота
зи учебна година написа и обна 
родва на странилите на „Другар 
че” следните свси творби: „Убк 
тото враче”, „Дървари", „Моег 
ашщс”, „На опак” и Богол Ар 
сол, който сега завърши VIII кт 
ас на оомогодищIюто училище 
написа много ст 1хотворонил за 
своето село и > еговата хубава 
природа. През идущата учебна

година той ще У“и в икономиче
ското училище з Леоковац.

Бъдещият икономист нл каза.
— Каквато и професия да и- 

мим никога няма да оставя пи
сането. Тази любов към писане 
то много дължа па иестник 
.Другарче”, което мр даде на
сърчение за творчество.

Само няколко бройки, взети 
от статистическия преглед на 
учителския съвет говорят за 
всестранната дейност на учили 
щето в течение на учебната го 
Дина.

има много сътрудници 
пик „Другарче”. В селото Сухк 
I ол има много ученици от дол- 
7 ите и горните класове , които 
се учат в Клисура. . . Те сега са 
на лятна ваканция. Много от тях 
са оставили урлгиге. трудниге 
задачи по математика, мо пито 
един от тях ие прекъснал рабо- 

върху започнатите раз

Общо 158 ученици са завър 
шили с отличен успех 172 с 
много добър или 78,47% са 
завършили класа с положите
лен успех.

Ос!вен На ученето' учителу 
ския съвет обърна голямо 
внимание за възпитанието на 
подрастващото (поколение. В 
няколко секции, кръжоци, у- 
ченическата кооперация и Са
модейни друже-.хва ученици: е 
Развиваха
бности и училище-го ка
то цяло се включваше в обще 
ствения, стопански и културен 
живот на комуната.

УЧЕНИЧЕСКАТА КООПЕРА
ЦИЯ постигал НАЙ-ДО

БРИ РЕЗУЛТАТИ

За правилното техническо 
възпитание на учениците под 
помоша електрификацията на 
училището и новите машини, 
с които училището се снабди 
през учебната година. В обуче

тата си
казчета и стихотворения. Десети 
на ученика от селото Сухи дол 
— редсуит съруциици иа ,.Дру-

Б. Н.

гарче” — през ля: пата ваканция 
ше напишат нови стихотворения 
разказчета и пътеписци бележ
ки от ггьтупането им1 из община

нието се използват електриче 
ски грамофон, диапроектор, а 
в план е да се купят още АРУ 
ги средства, с които да се о- 
съвремеии обучението. 7 а и страната.

Между тези ученици-сътруд
ници изпъкват със своята актив

своите спосо-
Б. Пик.

БОСИЛЕГРАД

На всеки ученик 

по два вестникаОколо 400 ученици и учени 
чки са взели активно участие 
в производството. Дадени 
18,740 трудови часа и осъще
ствен приход, от 834.088 дина
ра- Тези средства са от прода 
лените свине, от разпрострат! 
клането на вестници списания

са
Иа края иа тази учебна го

дина преподавателите, в осно 
впото осмокласно училище 
„Георги Димитров” в- Босиле
град обсъждаха и въпроса за* че". Следват: 
разнространисто на печата. У

стапопено бс. че средно всеки 
ученик получава по два дет
ски вестника.

Най-много се чете „Другар- 
,,Мале новипе', 

„Кекец” „Освобождение’ н др,

з . .. . ш
Славчо Миланов п Богон Аргон 11 УЧПДН1Ц11ЦН двор
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Населението в света

)^«ч5^ес«са
КОЯ Е ТЯ?Интелектуален разказ Населението в света годиш

но нараства с 65. милиона ЛУ- 
шн. Тона увеличение е разли
чно в отлс1Лшгге континенти: 
в Европа (без СССР), напри
мер броят на населението през 
последната година нарасна с 
4 милиона, в Съветския съюз 
също с 4 милиона, в Азия (без 
СССР) за 41 милион, в Африка 
с 7 милиона жители. Най-гол 
ям годишен прираст на насе
лението имат Китай — 15 ми 
лиопа, Индия — 11, СССР — 
4,3, СЛщ — 3,1, Бразилия — 
2,6, Индонезия — 2,1, Пакистан
— 2,1, Нигерия — 1,2, Мекси
ко — 1,2, милиона и Япония
— 950.000 жители.

У пас годишния прираст на 
населението възлиза на около 
200.000 души.

— Моля ви се, къде се памцра улица „Незнайния воин”?
Казах й да тръгне с мене, понеже отивал по същата по

сока. Това беше съвсем точно и нямах намерение да лъжа, 
лакар че беше хубава, че не беше грях и да се отбиеш ст 
пътя. Изглеждаше като че гце литне, някак егзотично.

Предложих й най-напред да се запознаем
— Аз съм студентка по химия — каза тя и процеди ми

ловидното си име.
А, значи: мешате. Мислите, че живота ви е епруветка?
Искаше .ни с'е да. й кажа нещо за себе си- НагЬ;първо же за

чуди такава заинтересованост за личността м.и (аз не съм хубав 
мъж), а след това мч се стори, че .«■е излъга, когато се предм
етен. Не ми приличаше на студентка. Заради това, за да я ст- 
блъена от ‘себе си, реших и аз да. се представя лъжливо. Мо
жеI би за пръв път в живота.

— Знаете. . . как да ви обясня, започнах да се смущавам. 
Аз съм частен занаятчия.. . Имам своя работилница. ..

На лицето й прочетох удоволствие. Това ме смути още
повече. — Това ли е млята квартира?

— Да!
— А, ти коя си?
— Влизай вътре па ще видиш коя

— И ком върви работата?
— Не е лошо. Имам голя.к. данък. ала.. . някак се излиза

накрай1.
Тя започна да ми говори за себе си. Жадна е за развлече

ния и забави. Доста учи, по оставя време и за себе си. Който 
не е за себе си, не е и за други го обича хубаво да се облича 
и нещо хубаво да яде. В Белград добре живее, защото биеше?- 
то предприятие й праща добра втипеп&ия, а и родителите за
можни, па-.» капе, капд....

Когато стигнахме до улицата ,,Незнайният воин,’’, 
стана пред един ресторант. „Ще бъдете ли любезни да

за лщлко? Вътре, разбира се, жал мм е, че Трябва да 
ви оставя на улицата. За момент гце завърша, работата си, а 
после съм свободна к може к да си поприказвал" още малко.

И наистина след половгм час дойде. Започна да шава с 
бедра между масите и дойде при мене. Останалите гости ме 
гледаха с нескрггта завист.

— Искате ли да пггете нещо? — предложих аз.
— Толкова съм, жедна — каза тя, 

вихте компания, аз ще » ерг я.
— Но, птде ли чете да ви черпя.
—О пе, аз Съм кавалер. И то от старггте.

Тя. ле погледна строго.
— Не, вие сте сало човек с предразсъдъии. Всъщност„ 

както и всички мъже. Загцо н девойка да не може да плати в 
редторанта. Загио и по това да не бъдем авангардни като фран
цузите или шведите?

— Но, пада л)и чест да ви черпя.
Гласът й за момент стана по-мек.

— Все пак гце ви позволя да ми поръчате едно шише 
мюггхенска бира. И то зарадгг изклгечггтелни обстоятелства. 
Преди малко извърших предплата за ггякои учебници и ми 
останаха лалко зари. Но все пак вашето предложение прие
мам. Само под едно условгсе.

— Довечера аз ще платя.
- — Нила гце се видим пак до вечеря? — изненадах се аз^

— Съеаел не очакнгх това!

съм. аз .. .

*** »КРАТЪК« РАЗГОВОР
Аовчеп, най-нзвест- 

ната планина 
в Черна Гора

тя за-: 
ле поч

чакате

Ловчен, най-известната пла
нина в Черна Гора, в миналото 
имал извънредно значение за 
стопанството на' тази част в 
страната. Първотто описание 
на Ловчен оставил которският 
велможа Мариан Болина през 
1614 година в делото си „Опи 
сание на Скадарския санджа 
кат”. Болнца Пеша обиколил 
почти цяла Черна Гора и не
говото описание било твърде 
точно.

Според него Ловчен по това 
време изобилствутал с гъсти 
букови, ясенови, и елхови гори, 
с много извори и богати паси 
ща. Планината била необкно- 
веано подходяща за животнов 
ъАство. На едно място той ка 
зва: „На Ловчен. още от ме
сец май, всички черногорци 
накапват многоброини стада. 
Изгражда.т би къщички от 
камък и ги покриват със ела 
ма от ечемик.,г Овчарите оста 
ват на Ловчен все до октомври 
когато се спускат край море 
то на зимовник. ,, На Ловчен, 
продължава Болица, се нами
рат безброй необикновено бо 
гати впадишт. които се натор
яват бт дебелите буки от листа 
та и клоните им. Понеже земя 
та е необикновено мека, тук 
виреят житните растения и 
то: ечемик, ръж и овес. Освен 
това коси се много сено. Лов 
чен обитава много дивеч, ка
то: мечки, сърни, лисици и 
други ж ивотни. ’ ’

Днес Ловчен е превърнат в 
голи кам-ьнаци, а от дивите 
зверове се срещат само вълци, 
лисици и зайци.

но вие ми напра-

>— Таака — майско си по ‘.риказвах.ча, а сега да си въ.л я. 
да не ми изгори баницата в печката.

за

!Щк

Конфекция »СВОБОДА«
Димитровград— Ако вихте желали. Ще отидем в някой по-уред ен

можем да потърсим някое 
друго място с м.узика. за игра. Само че дое,еч,ра всичко аз 
ще платя..

ресторант на вечеря, а после. ...

ОБЯВЯВА
Съгласих се. Добре, ще бъда авангарден. Ще й позволя 

да плати. Ще стана и французин. И турчин, ако трябва. Но и 
аз имах своето условие. Ще трябва да обядва с мене1 (Рече 
беше време за обяд!) И — аз плащам.

— Хм, -— каза изненадана тя след обяда, когато бяхме 
—Вие твърде хубаво се изразявате, не като

ТЪРГ
За продажба на следните основни средства:

1. Автомобил „'Шевролет" в изправно б-ьстояние, 
2. Велоситед „Претис“, неизправен.

запалили цигара.
занаятчия.

Бях в маг позиция. Надявах се, че съм спечелил нейна
та наклонност и реших да й кажа самата истгп-а.

— Знаете. . . аз въобще не съм занаятчгля.
— Ами? — запита тя изненаданаи 
— Аз съм писател. . . Критгщите ми предсказват 

хубаво бъдеще. За жене тепърва ще се чуе. Уверявам ви!
Тя стагга, лицето й трепереше от яд.
— Не ви е Срам... . Мене ли намерихте де. лъжете.
И се изгуби някъде в градската тълпа.
Гостите от съседните маси ме погледнаха състрадагс ако.

М. Тодоровмч

С-Ч‘-

Наведените средства са изложенц в помещенията на 
предприятието и могат да се видят всеки ден от 7—14 часа.

Търгът ще стане на 22 юли в 9 часа. Могат Да учас
твуват рсички физически

много

и правни лица като /обезателно 
внесат кауция (в иа(нос! -— 10°/<, от стойности на средствата.

Начална цена на автомобила е 600.000 динара, а на ве- 
лоипедч — 6ДОО динара. у

Искове се приемат на горния адрес.

НАБЛЮДАТЕЛ Текст и рисунки 
М. ПЕТРОВ
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