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ВЕСШИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА ЕС ПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ

ПРЕД КОРЕКЦИИ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ Отговорността но комунистите 

в провеждането на реформатаНовите мерки .откриха втората 
фаза в провеждането на рефор
мата на стопанската система.. Се 
ха в Димитровградска община 
трудовите организации вършат 
инвентаризиране и изчисления. 
Тези работи те трябва да завъ 
рпщ най-късно до 10 август, ко 
рекциите в производствените 
планове да представят в органи 
те на Общинската скупщина, ко 
ято да изготви материал за оле 
двагцата сесия на двете камрри 
на скупщината. На сесията ще 
се направи корекция на обхцест- 
шения тгтан за ■наегтоящ|ата годи
на. За подготвянето на тази до 
кументация в скупщината ще се 
формират групи за промишле
ността. и занаятчийството, за се 
лекото' стопанство, търговията и 
госгилничарството и група, коя
то да разгледа бюджетното пот
ребление в управлението и учеб 
ното дело в духа на новите мер

ботата и резултатите от досега
шното инвентаризиране и изчис 
леня, да отстрани някои трудно 
сти и неясности, юсигго се срещ
ат. С тази група трудовите ор
ганизации посети и нашия сът
рудник. Разговорите, които се 
водиха по този повод предаваме 

. по редоследа на обиколката на 
трудовите организации.

В търговското предприятие 
„7 юли” два пъти е вършено 
инвентаризиране поради липса
та на съответни формуляри. За
това много магазини бяха по- 
дълго време затворени. Работе
ше само зеленчуковата продав- 
нипа а продаваше се без прекъ
сване и месо. мляко и хляб. ри 
рене и кашкавал обаче не може 
ха да се купят все до 28 юли. 
Текстилните магазини бяха зат
ворени до 29 юли. Изчаква се. 
„Не можехме сами. Нямаме ка
дри и изравняваме цените с пи- 
ротаки „АнгропрсжФт”. Оказа се 
че в това предприятие не след
ят добре структурата на потре
блението на най-важните арти
кули.

Чухме, че продавачът в мага
зина за млечни произведения 
дължи на ор гал-таз а пият 1п. По- 
време на годишната почивка го 
•замествали членове на семейс
твото му. Той искал това. Мал
ко чудно! И по-нататък този 
продавач купува сирене от зе
меделската кооперация, което по

(Следва на 2 стр.)

От обобщеност незабавно да се мине към разрешаване на проблемите

цимте на СЮК безкомпромисно 
да се борят против всички отри 
цателни 
която живеят и работят.

Полето за конкретна дейност 
на комунистите в общонаро™но 
дело на реформата наистина е 
твърде широко. Насочването об 
щата политика в трудовите ор
ганизации, мобилизиране на тру 
дещите се в решаването м 
най-дребните въпроси до енер
гичната борба срещу всичко, ко 
ето е в противовес на ясно оп
ределената политика в реформа 
та изисква от комунистите ггьл 
но ангажиране навсякъде.

В края на миналата седмица Околийският комитет 
на Съюза на комунистите в десковац организира съвеща
ние на целия политически актив от околията, на което бяха 
разгледани проблемите около провеждането 
анска реформа в дело подчертани задачите на комунистите 
в оделотвяраването на реформата.

В уводния доклад на Витко Аранджелович, председа
тел на Околийската камара, и в обстойните

явления в средата, в

на новата стоп

наРазисквания
се изтъкна, че досегашната дейност в подготовките за про 
веждането на реформата е дала добри резултати.

В стопанските организации и 
в обществено-политическите об
щности на територията на око
лията оа съгледани съществени
те проблеми и явления, които 
търсят разрешаване в условия
та на стопанската реформа. ,И 
макар, че тази дейност се хаоак 
теризира с об общегоц хонстата - 
ции и че някъде дори приела 
вид на политически беседи, не 
изостават и примерите, където 
са изработени програми за пос
ледователно разрешаване на 
проблемите, в което оа включе 
ни цели трудови колективи.

Обаче при възпитателния е- 
тап от реформата се появили и

известни слабости, на които ак
тивът навреме указа. Така на- 
Щ имер. 'Отделни първични орга
низации на Съюза на комуни
стите са пасивни към деловата 
политика на цеховете и пред
приятията, към разпределение
то на дохода и личните доходи, 
към работата на самоуправител 
ните органи и тн. Поради това 
пасивно държание, в някои пре 
дттриятия разискванията по про 
блемите около реформата

ПРОТИВОПОЛОЖНИ РВЛЕ- 
НИЯ НА ПОВЕЛЯТА НА СТО

ПАНСКАТА РЕФОРМА'
ки.

За тези обемисти и отговорни 
задачи, които изискват профе
сионално познаване Общинска
та скупщина е твърде заинте
ресована, загцото от това зави
си до коя степен обективно ще 
бъде представено положението 
в трудовите организации и обек 
тилните размери яа новите про 

' порции. ■ които ще трябва да се 
внесат в обществения плая. За 
това миналата неделя комисия
та при Общинската скупщина 
посети трудовите организации. 
за да се запознае на място с ра-

В провеждането на реформа 
та. покрай другото, пред кому
нистите стои открита борба сре 
щу онези явления, които са про 
тивсположни на 
стопанската реформа. А такива 
явления, както се изтъкна на 
съвещанието, има. Така напри

повелята на

са ос
танали в рамките на професи
оналните служби и управител
ния апарат. В други стопански 
организации

мер, въпреки че едно от осно® 
ните условия на реформата, в 
търсенето на резервите, е ико_ 
неккгеването със средствата има

Не
пък активността 

на комунистите в самоугтрави- 
телните органи не е на нужна
та висота. Съществуват дори и 
такива случаи юогато отделни 
членове на споменатите органи, 
иначе комунисти, 
от заседанията на работничес
кия и управителния съвет, без

примери на разхищаване, 
зависимо от това, някои общес 
твено-политически общности от 
делят от бюджетите непредвиде 
ни средства за футболни отбо-

Босилеград

отсъствув ат ри, купуват скъпи,луксозни ав 
‘гомобили, повишават си разхо
дите за командировки, купуват 
се апартаменти оа по 2 милион 
на. а струват над 4, назначават 
се нови административни служи 
тели, правят се празнични и по 
лобни разходки с обществени 
автомобили и пр. Към тези яв 
ления, специално в условията 
на реформата, нито един кому
нист не може да бъде безразлм 
чен, а мито един от виновници 
те да мине без наказание.

(Следва на 2 стр.).

ОПРЕДЕЛЕНИ НОВИТЕ ЦЕНИ
оглед на това, че на дневен ред 
се намират належащи въпроси 
за работата на трудовата орга
низация.

Съветът за стопанство, об- щина от 31 юли — предложе- 
ществен план и финансии при нието за новите цени бе при 
Общинската скупщина в Боси ето и вече влезе в сила. 
леград на заседанието си от 
28 юли т. г. изготви прделоже- 
ние за новите цени на някои 
хранителни и други арткули 
за широко
съвместното заседание на две нето на новите цени на хля- 
те камари на Общинската скуп ба станаха различни (предло

жения- Решено е занапред че 
рния хляб да се продава по 
134 динара, полубелия по 16.,:0 
и белия — по 200 динара кило 
грам. Растителното масло ,Ре 
фуз" — 450 динара 1 литър, а 
захарта — 265, захар на бучки 
— 290 динара.

Определени са и надценките 
на някои по-важни стоки в 
търговията на дребно. Всички 
качества ориз ще се продават 
с надценка от 10 на сто. За 
животински мазнини — 15 на 
сто, а за месото 10; за кафето - 
14 за южни овощия 25 на сто 
за овощни и зеленчукови про
изведения — 20 на сто, а за 
зеленчук и свежи овощия — 
25 па сто.

Цените в транспорта и Ня
кои други комунални услуги о 
щс пс са определени. Цепите 
п транспорта ще определи Ре 
т/бликаиския завод за цени. 
Не са определени и цените на 
месото, тъй като още не са 
известни шопите )изкупии це
пи. Освен това кооперациите 
имат още запаси.

Цените в гостилничарство 
то са променени частично. Но 
внте цени за алкохолни напи 
тки в „Кин Стаи" са: на би
рата — 200 динара, на жесто
ките питиета цената е говише 
па от 1.400 — ма 2.000п динара 
за 1 литър. В кухипята обаче 
ястията още се дават по ста
рите цепи защото не са опре
делени новите цени на месо-

Стновищата на Осмия конгпес 
на СЮК и Втория пленум 
Централния комитет ясно опре

Така новите цени на браш
ното от качество С са: 128, 
158 и 202 динара килограм, ка 
чество Б — 134, 178 и 222 ди- 

потребление. На нара. По въпроса за определя

на

делят ролята на Съюза иа ко
мунистите в стабилизирането на 

' стопанската систгема. Тези ста
новища задължават организа-
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НЕСТОПА НСКИТЕ 

ДЕЙНОСТИ
И СТОПАНСКАТА РЕФОРМА

В нестопанските дейности 
изглежда съществува убежде 
ние, че императивите на сто
панската реформа въобще не 
сс отнасят ло тях. Като че лн 
при тях всичко е в най-съвър 
шен ред, нима никакви резер
ви, излишни.разходи, а пробле 
мнтс са единствено в стопан
ството, в стопашскте Юргани* 
замий н те иска се борят с 
тях.

Топа е така, защото се ечи 
та, че там няма проблеми.

Обач!с това самоаомайвпис 
не носи нищо положително. 
Напротив, много трудови орга 
ннзацим от тази област ше сс 
намерят в лошо положение. 
Топа показва и примерът п 
Лсскопашка околия, акъАето 
нестопанските дейности са чгн 
слени и пасивни по отноше- 
1ше на императивите на ре
формата, Лсоето сс вижда от 
постояшю ^нарастващите раз
ходи (в |админнстрацнята. Но 
тази бсздсйност както по отно 
шепне на икономисваното, та 
ка и по отношение изследва
нето обема на работа на тру 
ловите постове ще се намери 
под посредствеш! удари на ре 
формата. В условията на ре
формата предстои намаление 
на б?оджетннтс приходи иа о- 
колпнта, което палпга памале 
ипс и на разходите. Това на-

малснпс не ще засегне салю ад 
министрацнята в Околийската 
скупщина.То ще доведе до мама 
ляваие субсидиите на обгцин- 
ските скупщшш н различните 
бюджетни учреждения. Тога
ва тези институции ще бъдат 
принудени прибързано да тър 
сят решение на възникналите 
въпроси.

Досега повече пъти се нзтъ 
кваше, че броат на служещите 
в администрацията както в сто 
папските, така и в нестопан
ските орг-шпзгшни е твърде 
голяли При един нопвсестра-^ 
нен анализ на всяко работно 
място, дали неговото същест
вуване е необходимо и колко 
допринася в общия- успех на 
трудовата организация, дали 
няколко места могат да се съ 
единят в едно н пр. — в адмн 
нистрптивния персонал на не 
стопанските дейности хпе се) 
покаже нзлтйек от работна 
ръка или поне недостатъчно нз 
ползвани служещи.

Затова доколкото и в псето 
пцнсщТЧс дейности лто-скоро 
се пристъпи към из1тамнранс 
па неизползваните резерви, 
доколкото по-скоро тяхното 
положение се съглпсува с им- 
нерпппппе ,на рефрматп.' 
толкова поглекотс щ^ее зклю 
чат в условията на новите отно 
111СШ1Я.

' - Л л- < .'■■■

то.
Приключва се и с шгвенти- 

зирането. Някой магазини са 
в закъснение поради иенаход- 
чивостта на липата, които ра 
ботя в комисиите.

Първите дни след новите 
цени в търговията се чувству 
ва известно затишие, а оборо 
тът в гостилт-гчарското пред
приятие само през първия 
леп по новите цени е намален 
с 50 иа сто.

Спорел сведения иа ииспекто 
ра по пазара за сега ие са за 
бележели случаи пя неоправ
дано покачване т пените.

В. Велинов
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ОТГОВОРНОСТТА НА КОМУНИСТИТЕ В ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕФОРМАТА

НАМАЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ 

В БЮДЖЕТИТЕ
ПРЕД КОРЕКЦИИ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ
тук ще се дойде и до 

Л кой ще плати съдебните
пост и 
съд. 
разноски?

към калкулациите тга це
хранително-вкусовите(Продължение от X. стр.) сочва (Продължение от 1. стр.) 

Тенденции за изоначване на 
оесЬомата се проявиха и в опре

Мно

сште на 
артикули. Още не са завършени 

изчисления във връзка 
с включването на предпршгпяс- 

Засега се

С оглед ка редица ипомовени 
инструменти, определящи бюд
жетните приходи на околията, 
приро-днита бедствия, низходя
щата линия «а производството 
през последните три месеца — 
засега се предвижва намаление 
па приходите в бюджета па ок 
слията с около 900 милиона ди 
пара. За стопански изостаналата 
и сравнително бедна Лесковата 
ка околия тази сума е доста ви 
сока и тя ще се отрази върху 
всички области, а най-много въ 

нестопанските дейности. Ка

всички правила се цеди 24 часа. 
Кога то Дойде в магазина той му 
додава еру_ за да получи в тег 
лото си.

Чудело е това как този прода
вач трябва да заместват члено
ве па семейството му, които пе 
са на работа в тази организа
ция. А п защо организацията 
търпи всичко това! Тук нещо «ю 
е в ред. Кой ръководи с органи 
зацмята, между другото?!

В ,,Градил" като че оа разбрали 
че реформата не се отнася за 
тях. На едно -събрание са обсъ
диш ,.Задължителните инстру
кции на Съюзната е пепекц-мл по 
пазара”. Директорът е прпсъс- 
твувал, а получил е и препис 
на инструкциите. Никой в упра
вата обаче не е в състояние да 
каже какво трябва да се напра
ви в духа на стопанската рефор 
ма. Напротив — в разгара па 
акциите около включването в 
копито условия директорът бил 
оа годишна почивка. Сега е па 
почивка техническият директор 
и други служещи-спец, па листи. 
Никои нищо не предприема по 
въпроса за включването па пре 
дпрпятието' в порите условия. 
Шефът на счетоводството казва 
че ..не могат да се ориентират 

в свободното фс-рет-ране на це
ните на някои строителни мате 
риалп”.

В кооперация .,Нишава” каз
ват, че жътвата е в пълен .раз
гар и че специалистите са ан
гажирани. Включването на орга

В „Циле” като че ли всичко
въпросителна, Вършат 

покрай
всички

делянето на новите цени. 
го стопански организации, меж 
ду -които специално търговски 

хот ел иер слейте и кому нални 
те предприятия, ч-рез повишава 

цените настоят да разре

стои под
се някои изчисления и

се търсят средства. А а- 
достатъчно

то в новите условия.
новите цеви на услуги-правят

те. Но тш днес не е определена 
електрическата

това, че 
ко ие се 
средства 
уволнени 
Са намерени

намерят 
— ще трябва да бъдат 

40 работници. Досега 
: като резерв 6 работ 
администрацията. У-

•ге,
новата цена -на 
енергия. Има някои пелени' въп
роси във връзка с това кой тя 
бва да определя новите цоии —. 
дали ,.Услуга” или ггьк 
търсят цепи от Електродиспри- 
бухщята. В предприятие „Услу
га” дори считат, че аа 
компетентна само Републиката.

ие на
хх1 ат всички свои досегашни про 
блеми. В тези 'стремежи за по- 
високи печалби цените на някои

позволе
ни моста п 
ведомиха ни сьщо, че и гголуго 
длпшияг баланс ие е добър. „Ня 
мамо сродства и положението 
прн нас не о добро — „казват в 
. Циле”.

да се
продукти надминаха 
н-оъо равнище, а основата на то 
ва извъртане е 
се обезпечат средства за неоп
равдани и незаслужени 
лични доходи, какъвто е слу
чаят в търговската мрежа.

В областта сга разпределение 
то па личните доходи, по-специал 
нг в увеличението им за компеп 

па повишените жизиши 
твърде

желанието датова е
рху
•го резултат от това ще дойде 
до сериозно намаление па суо 
сидиите на общините.

Това обстоятелство налага пре 
разглеждане на разходите в сб~ 
щесгвеггс-политичските общиос- 
гл1, бюджетните учреждения я 
обществените организации. Зре- 
дстси и иевестио намаление ка 

нестопаяските дейнос-

внеокиВсички тези -организации ше 
завършат ‘необходимите измиел е 
ления допълнително и. кпкто о 
Оещават, ло 8 август ще пред
ставят в Общинската скупщина 
търсените сведсевия.

В „Свобода” шим1а проблеми. 
Организацията па време е извър 
шила обсъждането на новите ус 
ловил и доставила търсените 
сведения.

Освен „Свобода” п комоипат 
„Димитровград” вече 
известно време се правят изчис 
ления
условия. Тук има специалисти и 
изчисленията стават бързо и то 
чиц-. Според сегашното положе
ние и корекции—Прутотгроизпод-

за около

от преди

за включването в повито

сира-не
разходи, съществуват 
различим становища — п гх. т и но 
отложи и па повелята с;а стопан 
ската реформа, 
тенейни процепт.уалгал 
пия, линейни кю-мпесиращи пови 
шепия, по-имгжи повишения па 
онези, които имат високи лич
ни доходи, а пс-големи на сни- 
я с по-низките и ти., а принци 

от Препоръката на Оьюз- 
това повиша

заетите в 
ти и тяхното минаване в произсттюто що се намали 

75 милиона динара. След повм- Предлагат се
ес т!-п ел-ните организации.

Правлното и последователна 
.ча реформата псс

оповхше-жизиени-шението па цените 
те разходи са увеличени с 40 па 
сто. От произведенията на ком
бинат „Димитровград” засега са 
увеличени незначително само 
цените ата гумените нишки, до -

Имат сега обаче един пол про 
блем. Предприятие „Градня” не 
ще бъде в състояние па 
да построи новите хали. Нови
ят геетел ще бъде завършен със 
закъснение. А за това закъсне
ние никой не осведомил „Свобо
да”. Директорът на „Свобода” 
сам се уверил когато видял сме 

предприятие

провеждане
пред хс-му;: петите сериоз

ни- задачи и кай- пълна отго- 
в ежедневната работа

тлеявреме
вориост 
Ако прах'слпо се изпълняват — 
тогава ще се проведат в дело я 
решенията на Осмия кс-нгрес па 
СЮК. м. п.

път
пата скупшииа 
ване да зависи от трудовия 
фект -— рядко се споменава.

като на някои други произведе-
М. Е.

е-
ния — те са намалени.

тките в шишчето 
..Монтер”, което върши някои 
монтажи за евдетка на ..Градня”.

Босилеград

НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЩИНАТА
•Г':.

ботни .места трябва да [Съще
ствуват и занапред се намери 

на вниманието. При

пределението в 'обществените 
служби на територията на об 
щйната- Информативната слу 
жба пък ще събира данни за 
общеевтения и стопански жи 
вот в общината и дава на раз 
полаган «а съответни служ^ 
би.

В -реорганизирането на до
сега съществуващите (служби 

най-много е направено в уп- 
равно-правната- служба, която 
побрано не бе добре оргашпи 
рана. С това се премахва закъ 
сняването >гри решаването яа 
актнте, както и изработването 
на неправилни решения.

Въпросът оа кадрите също 
така обстойно -се обсъдил Об# 
ща констатация е, че досегаш 
ният профил на кадрите не е 
добър и че повечето работни 
места са заети от лица без съ 
ответна (квалификация. За по
добрение -състава па кадрите 
съветът взе решение да се на 
мали досега търсената практи 
ка от 6 години на 2 и по този 
начин да се даде възможност 
за 'юриемаСНе .на вишисти, (кои 
то идват от факултетите.

Обсъждането на всяко рабо 
тно място в -скупщината, обе 

на работа, дали всички ра

Тези дни бе проведено пЪ[-У 
вото Ааседапие на съвета па 
трудовата общност при Об
щинската С1супщина в Сосиле' 
град. На първото заседание бе 
избран председател на съвета 
— Любен Богословов и приет 
правилник за новата вътреш-- 
на организация (ча органите 
на управата, която съдържа 
оъщестгляда изменения в уст
ройството па ергашите в об
щинската скупщина. С новата 
-организация •'се прилага функ 
ционално комбинирана система 
на ръководене, с което се от
странява смесването па една) 
с друга служба»

Покрай реорганизацията на 
досегашните служби, форми
рани Са и нови: аналитично 
проучвателна и информативна 
Формирането на аналитично 
проучвателна служба се и ало 
жи от необходимостта за ана 

1 лиз на отделни области или яв 
ления, въз основа па чиито 
материали би могли да се 
предприемат съответни |мерки 
и 'да 1С(4 <изработват планове. 
Същевременно тя ще изучава 
производителността (и раз)пре-> 
делението във всички стопан
ски организации, както м раз

в центъра 
това обсъждане се (дойде до 
'заключение, че |работата в ия 
кои 'инспекции е толкова ма- 
лообемна, че не може да се о 
правдае ангажирането на ед
но лмце в тях. Оправдателно 
е съществуването на цяло ра 
ботно .място ,‘самО -при тьргов 
ската инспекция, докатб Кру- 
пиге инспекции трябва да се 
съедиЦят или да се включат 
в някое друго работно място. 
Проведената реорганизация и 
новото Устройство !на -органи
те на управлението се отрази 
и върху подготовките на мате 
риали за заседанията на скуп 
щйната. -върху по-всеогранна- 
та осведоменост на отборни ни 
те преди заседанията и върхуБез механизация няма успех е селското стопанство
по-голямата им активност.

С приемането на правилника 
ка за разпределение на лични 
те доходи) 'се пристъпи към 
провеждане в дело на принди 
па за личния доход на служа
щите в общината да зависи 
от вложения труд, от обема й 
качеството на [работата.

В тези документи стои, че фаб- 
дхЖитияк:'/ не ще бъде в сгь

новите стопански 
условия ще стане на време. Най 
-важното им е засега, както из
тъкват да отвс-р-ят на времВ мата 
вините. Иначе и покрай това. че 
тяхната организация се Намери 
в до-благоприятно 
от другите, все пак свчарството 
е в незавидно положение, защо- 
то изкупвателните цени остана 
ли на равнището от миналата го 
дина. Трудности има и в дого
ворирането на изкуствейти то
рове и сортни семена и въпрос 

есенната сеитба не ше

низацията и
рика
стояние да завърши котела до 
15 септември, което ще рече, че 
„Свобода” не ще може да 
не в новите хали преди 15 окто

ми-
положение

мври. Това ще създаде непред
видени разкарвания 
на „Свобода”. По всяка вероят-

и загуби
ма В, Велинов

ПРЕД СИНДИКАТИТЕ СТОЯТ:
е дали в 
стигне до закъснение. Много актуални задачи зацията на личните доходи. 

Понеже синдиката остана по
следователен в борбата за о- 
съществяване на (принципа 
всекиму според труда то не 
може да се позволи личните 
доходи да се увеличават 
нейно за всички членове на 
колектива, па ни за всяко пре 
АЦриятие на една групация. То 
ва значи, че сега е момента 
из основи да се критират 
правилниците за разпределени 
ето на личните доходи и на 
чистия приход. А пропуските 
в това разпределение същес- 
вуват доста; малки са разли
ките в личните доходи междУ 
квалифицираните и неквали
фицирани -работници, а голе
ми са разликите между непо 
срелствените производители 

и заетите в администрацията.
Такива аномалии не могат Аа 
продължат в колективите, ко 
ито спазват принципа за раз
пределението според труда.

Обаче -решение за вътрешни 
те резерви може да се вземе 
само тогава, когато труАова' 
та организация съгледа свое
то положение в групировката. 
Когато на събранията по гру
пировките съгледа всички до
бри и лоши страни на работа
та, колективът по-лесно ш®разпределението

по-лесно Ше 
принципа ли 

чните доходи растат да __ 
поредно с /.Повишаването пра 
изводителиостта на труда •

В „Балкан” са повишени цени
те. Това обаче не е направил ра 
ботническият съвет, но управи
телния отбор. Съветът за това 
ще бъде осведомен допълнител
но. Шефът ка счетоводната сл
ужба не е на място. Отишъл за 

■ три-четири дни да помогне 
кооперацията в Трънсхо Одоров 
пи,
ва-вършвна. . .

СюС на неотдавнашното пле
нарно заседание, се казва, че 
участието на личните доходи 

националния 
се повиши от 43% през 1964 
година на 47% (през 1966 годи 
на) и че успоредно с това у- 
частието на предприятията в 
разпределението на ‘инвести
циите ще се увеличи от 35 на 
54 на сто.

И -разбираемо е, че за засил 
ваието на материалната база 
на трудовите колективи се да 
ва такова значение. Защото 
от това. с какви средства раз 
полага колективът завифг и 
действието на този колектив, 
и на синдикалните организа
ции върху целокупното стопа 
нисване. -

Синдикалните' организации 
бй трябвало да коригират ве
че донесените планове зарабо 
та. Наистина, днешните зада
чи не са нови (а са продълже 
ние на понгйрецизни и пф-ясни) 

Затова програмата за работа 
трябва да се ориентира в то 
зи дух.

В групировките и предприя 
тията, на които се подобрява 
(икономическото 
(селското стопанство, енорги 
йните и суровинни -клонове) си 
ндикалпите организации могат

Приемнето на новите сто
пански мерки в Съюзната ску 
пщииа всъщност е потвържде 

на ние на правилните становища 
на синдиката, който отдавна 

а оставил своята раоота не- указа за някои деформации в
стопанството и търсеше те 
да се отстранят. Синдикални
те организации и форумите ве 
че няколко години посочваха 
че е необходимо да се изед- 

на наквят условията на придобив 
ките, ефикасно да се изпол
зват резервите в пгризводство 
то, реалните лични доходи 
по-здраво да се свържат с про 
дуктивността и т. н.

Тези становища сега са фо
рмулирани в над 30 закона и 
няколко решения и мерки ве 
че не се очакват, а се провеж 
дат. За тяхната реализация 
трябва да се заложат всички 
общественошолитйчесхи с(или 

в трудовите организации, а 
специално синдикалните орга 
кизации. Наистина, за синди
калните (подружници в пред- 
п-реятията почти няма специ
ални задачи, освен онези, кои 
то представляват приложение 
на по-последователното прове 
ждане (програмата на рефор
мата.

да се ангажират, покрай дру
гото и в това колективите да 
обезпечат колкото е възмож
но по-голямо възпроизводство 
А колективите (в преработва
телната индустрия), които -не 
ще имат акомулация както до 
сега, трябва да ориентират си 
лите ои за по-нататъшното из 
ползване и изследване на ре
зервите: е материалните раз
носки и разноските през вре 
ме на работа, на спе
циализацията 
ството и 
италното изнамиране на резе 
рв!ите становището на 
калните организации е: отупс 
кането на работниците да бъ 
де последна мярка. Това зна
чи че за онези работници, ко 
ито се явяват като излишна 
Работна ръка може да се раз 
говоря едва тогава, когато се 
изчерпят всички възможности 
Да се повиши продуктивност 
та. икономичността и рентаби 
лността на работата.

А когато става дума за лич 
ните доходи синдиката досе
га е бил най-много ангажиран 
в търсенето на стимулативни 
те облици на вътрешното раз 
грределение( та ватова © най- 
призван да се пита за ревалори

ли-

доход щев

В „Механик” «ямат доетатъч 
но материали и дават годишни 
почивки. Нямат и готови произ

средстваЗначителниводения.
са ангажирали в наоавката 
суровини, повече 
са необходими. Иначе предприя 
тието вече се готви да мине към

отколкото им
на производ- 

т. н. За фро-
ново производство --- КЪМ про
изводството' на секретни брави, 
Монтажът на новите машини е

синди-

в течение.
Главното внимание „Услуга на

Лх* ' » «- 1 1 I I, * •я, „
\ и' '"/фДч'Ф . ч' * ■

<7

прецизира 
според труда, а и 
се придържа към

я ч'

. ' I 1

положение ус
коитоВ заключенията, 

прие Централният съвет на: л
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СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В 

УСЛОВИЯТА НА РЕФОРМАТА \зта*
•V»'-

★ Резервите в работната ръка - 
^ Обсъжда се образуването

>• *по-малкн от тия в организацията 

на селскостопански комбинат ШЕВ.

Досегашната активност по въ 
проса за провеждане на стопан 
оката реформ\а и отразяването 
на реформата върху сопанство 
то в Босилегадска община беше 
главна тема.' на заседанието на 
изпълнителния отбор на ОО на 
ССРН в Босилеград. В уводното1 
изложение на Славчо Сотиров 
и широките разисквания бе из 
тъкнато, че в стопанския живот 
ще настъпят значителни изме
нения. Досегашните потготовки 
в стопанските организаци за про 
веждане на реформата са прове 
дени успешно. С тях е започнат 
един положителен процес, обек 
тивен и необходг-гм. Търсят се 
резерви и начини те да се из
ползват, да се повиши ггроизво 
дителността на труда и пр. Пре 
сметванията са показали оонов 
ните слабости, допуснати досе
га в работата на стопанските ор 
:аниз :ш и. Резервите не сс- са
мо в работната ръка, а са много 
по гсдеми в органзациятл !- а 
раООтаоа. .Земеделските коопе
рации загрбват от сетскостопан- 
скатд дейност асмо заради таее. 
че тя не е поставена на такъв 
и ■ г. : зационнен процгз, който 

обезпечава сигурност т реитабе „ 
ност в работата. Неспециализи 
раността в дейностатта 1та земе 
делските кооперации и комунал 
ното предприятие „Услуга” въс 
хгиост предоазпява една непра 
вилна стопанска политика, пора 
ди която се отива във фалт 
при отделгч зк-хсзе. Това са са 
мо някои от неизползванете въ 
зможност:: по които тези дни 
се обсъжда не само в стопанска; 
Те организации, нс и на полип; 
песните събрания на равнището 
на общината.

Констатира се. че в Босиле- 
градската комуна новата рефо 
рма е правилно разбрана. За то 
ва са допринели и предварител 
ните подготовки, организирани 
чрез Социалистическия с-ьюз. 
Почти във всяко село е прове
дено събрание с населението, «а 
което са давани обяснения във 
връзка с реформата. Особено

.разположение се забелязва 
оелскостопаняките 
ли, на които е ясно, 
ките на новата реформа ще се 
намерят в по-добро положение.

Макар че е изминало м1алко 
време от приемането на законо- 
предписаиията на новата 
пал-гска реформа, преминаването 
към нови стопански отношения 
все повече се засилва, а съще

временно се показват и първи 
те действия на реформата в сто 
ланските организации.

В гостилничарското 
ятие ,.Кил-Стан” за няколко дни 
пгри спиртните питиета оборота 
е намален с 50 на сто. Това на
ложи на предприятието да по
търси решение как да задържи 
нормалния оборот. Търсят се и

при 
производите

чава въпроса за решително пре 
минаване към селскостопанско

В земеделската кооперация в 
Долно Тлъмино централен въ
прос тези дам е работната ръ
ка и разпореждането й на сьот 
ветии работни места. Взето е ре 
шение личните доходи да не се 
повишават линейно и във връз 
ка с това да се проведе снимане 
на всяко работно място, с цел 
Да се установи оправданието за 
неговото съществуване.

Ч услужното предприятие „У- 
слуга” се изследват условията 
за минаване на специализирано 
производство и закриване на ня 
кои иорентабилтти цехове, тър
сят се начини за подобрение на

че в рам-

сто-
ДИМИТРОВГРАД

НОВИТЕ СЪВЕТИ НА ОБ- 

ЩИИСКАТА СКУПЩИНА 

РАБОТЯТ ДОБРЕ
предпри-

На едно от последните засе 
дания иа Общинската скуп
щина в Димитровград с при 
ето решение, според което, а 
ко някой член, на който и да 
било съвет ма Скупщината от 
съствува повече пъти от засе 
даиията 
негово място избере нов. Сам 
по себе си този факт говори, 
че на съветите и тяхната ра
бота се обръща сериозно вни 
ма.нле.. Като резултат на това 
разбира се, налице е вече и 
качествено променената съдъ 
ржателна работа на съветите.

Ако по-рано съветите само 
приемаха изготвените реше-- 
ния от професионалните служ 
би, без да се задълбочават в 
тях. то сега едвам ли да ммне 
без изменения- За да могат де 
йно да участвуват в работата 
при обсъждането на един или 
друг въпрос, членовете на съ
ветите получават всички мате 
рналн десет или седем дни 
най-късно 1преди заседанието. 
Като ги проучат добре, направ 
ят забележки, подготвят пред 
ложенмя за по-добро решава 
не на даден въпрос или за ви 
доизменеиие Иа някое реше
ние. — те са дейни. При така 
ва предварителна подготовка 
членовете на съветите заседа 
нията са по-съЛържателют и 
решенията много по-конкрет
ни и по-реалнн в политиката 
на дадена област, От друга 
страна такава работа на съве 
тите допринася за ефикасност 
та в работата на Общинската 
скупщина.

Нека се спрем, например, 
върху работата на Съвета по 
комуналните работи. На досе 
гашнхгге си четири заседания 
— от началото на април до по

ловината на юли — той е раз 
гледал няколко ключови ггроб 
леми от комуналната дейност 
в Димитровград и комуната, 
На едно заседание на дневен 
ред е бил градоустройствения 
план на Димитровград, при ко 
ето била обсъдена концепция 
та му и организирането на об 
ществено обсъждане на' гене 
ралния план.

Заслужава внимание и пре 
дложеното решение ва кому
нални облагания, което не е 
прието ст Общинската 
щина. По мнението на Съве
та чрез едно такова облагане 
годишно би се обезпечавали 
ст 5 .— 7 милиона динара ко 
то сума изключително би се и 
зрезходвала за изграждане и 
подържане иа комуналните о- 
бекти от конто най-належащи 
са сега: разширяването на во 
допровода, канализацията в 
града и изграждането на мое 
тове. Съветът пристъпил към 
предложението на такова ре
шение, защото настоящите 
средства в бюджета на общи
ната (800.0000 дин. за чистене 
подържане на мостовете на 
на улиците и 1,000,000 дшт. за 
територията на Пялата общи 
иа) не позволяват да се прие 
тъпи към разрешаването на 
мито един комунален проблем

Подобно е съдържанието в 
работата и на останалите съ
вети, които — всеки в своята 
област — търсят съответни ре 
шенпя на конкретни пробле
ми. При това професионални 
те служби работят по налътед 
внята иа съветите, а не .обрат 
ио — съветите да работят ка 
кто им определи професионал 
ната служба.

да се смени и иа

скуп-

&

^ ' V-; \

ШЖя . бо.
й

Гаражът па „Весна кобила"
начини за пестене и намаляване 
на излишните разходи.

В транспортното предприятие 
се провеждат подготовки за по
вишаване на производителност 
та, намаляване на разходите, 
производство и за негово изклю 
чваие от търговията. Обсъжда 
се и въпроса за обединяване иа 

В земеделската кооперация 
„Напредък” в Босилеград се изу 
трите кооперации в един ком
бинат.

механизацията, повдигане 
производителността, пестене ма 
материала намаление себестой
ността «а производството и пр.
Търговското предприятие ,,Сло 

га” търси начини за подобре
на снабдяването и разширя 

ване на търговската мрежа.
В земеделекта кооперация в 

Горна Лисина се предприемат се 
риозни мерки за подобрение на 
селското стопанство, за да се из 
бегаат миналогодишните загуби 
от него.

на

ние

М. П.ЗА „ВЪТРЕШНИТЕ РЕЗЕР
ВИ“ — КОНКРЕТНО

В. Велинов

Бабушница
Г;

Сега имат дума специалиститенали неочистени и в безре
дие. а вече приготвените 
профили-иезапаковани. Отпа 

дъЦите от гума не са върна 
ти на повторна обработка 
във валярския цех. Алатите 
също не се държат как то тр 
ябва. По пода могат да се па 
мкрят разхвърляни ттеикети 
за ремъци и ти.

Работниците от гумарския 
цех в комбинат „Димитров
град" всеки на свой начин, из 
ползват колективната годиш 
на почивка. Всеки гледа да 
не пропусне от почивката... 
Оставили са машините и ха 
лите друг да им подготови за 
работа след почивката. А ма 

■шините трябва да се подма
жат да се прегледат, халите 
да се Селосат, почисят л про 
ветрят. Затова Са се постара 
ли определени хора. та кога 

преизеодтелите 
— всичко да бъде дозса 

рачо в ред. А тези. които са 
били определени да направ
ят това — имали са и каква 
да видят! По всички маси в 
цеха за ботушки са намерили 
разхвърляни кутии за лепи
ло, четки, рабоггни комбине
зони
покрито с прах. Неизползва 
пола лепта за обукви е пеиз 
ползваема, защото не е запако 
вана. В отделението за богу
шни — всичко разхвърляно, 
защитните рък‘Ааици-съчи,о-.- 
В двете отделения 55 четки, 
оставени по 
неуп отребими.

Това не е всичко.
В цеха за технически сто

ки — положението е подоб
но. Готови подпетици са оста.

фабрика ка. Известно число работници 
са уволнени, което предизвика 
ч реагиране от тяхна страна. Т0 

. ва належи и свикване на парти 
пно събрание в ,,Лужшща”, по* 
светско «га този въпроси. Оказа 
ес, чс някои решения за уволн 
лепне са дадени без предвари
телно изграждане на крнгерпит,, 
разобличени бяха и редица дру 
ги пропуски и слабости в рабо 
тата на това предприятие. Нал0 
жено е още веднъж да се пр.ераз 
гледат тези решения за уволня 
пане.

Отделен проблем в топа отно
шение представляват преразхо
дите в кредитите за оборотни 
средства зарад което Банката на 
ложи отменяване на кредитите 
за постоянни оборотни средст
ва. Такъв е 
тието ..Супа 
кан” във В. Бенинци и др.

И ,,Текстилнолор” не е в със
тояние със собствени оборотни 
средства да покрие увеличения 
обем па производство.

Според предварителни изчис
ления с освобождаването ма тру 
доппте организации от облагане 
върху дохода, данъка върху о 
борота- разми лихви сга фондо
вете и облаганията на личните до 
ходи—иа трудовите организации 
ще останат средства па стойност 
от пад 85 милиона динара. С те 
ш г сродства частично ще 6-вдаТ 
покрити жизнените разходи.

Димитри е НИ КОЛЯ Ч

В трудовите организации в Ба 
буншишка ■ общитга след обшир 
ните разисквания и изчисления 
за включване в новите стопан
ски условия сс мина към конк
ретни мерки.

Въз основа п.а съществуващи 
те проблеел сс констатира, че 
почти ВОИЧ1К1.-1 трудове! организа
ции е оглед на лф-стоположбии 
сто ои, отдалече; ехата от широ
ките погребителпи центрове и 
др. се налага предприеманото па 
редица мерки. Особени трудиос

ти има химическата 
,.Лужшща”. която изнася на из 
-точния пазар, а суровини внася 
от Запад. Сега това предприя
тие не е в състояние да обезпе
чи необходимите суровини, по
ради липсата па достатъчно де

Това намерила комисията 
за обиколка иа трудовите по 
лещения в греховете. СпециНл 
ио за този случай а комбина

визии средства.
Самоуправитолиитс органи в 

предприятието още в началото 
на годината сс борят с тези проб 
леми. Стигна се до застой «га ня 
кои машини и съвсем естестве
но. де- излишек от работна р-ь-

го се вър ти.
пат Тези „дребни" работи, как 

то ги разбират работниците 
в комбината, костват предпри 
ятието над 50.200 динара. Са 
мо тези!

Предприети са дисциплина 
рпи мерки срещу отговорни 
ка в гуммрекип и,ех. И нека 
отговоря когато допуска по 
добно безредие.

елучят с предприя- 
планина”, ,,Бал-всичко зацапано и

На непосредствените прои
зводители и управители в то 
!т цех задаваме само 
въпрос: как тази работа се 
.включва” в новите стопан
ски мерки? По-точно: 
виждат вътрешните резерви 

Сигурно,

един ! IIкъде
кутиите — са

а предприятието? 
че спгзнанието ви пе ш,е бъ 
де спокойно ако се постарае 

те да да дете истинския отго 
М. Бакичоор. Изглед от Бп/ч/гипицаV.
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Димитровградското стопанство в края иа дървото полугодиеПроблема на снабдяването в Клисура

ДЪЛГОВЕТЕ ПРЕЧАТ 

В РАБОТАТАНЯМА МЕСО И ЗЕЛЕНЧУК
Много от жителите «а КлисуВ Клисура не съществува ни

какво снабдяване с месо, дока- 
то снабдяването със зеленчуци 
твърде е нередовно. Повече от го 
дина не съществува месспродав 
-ница. та затова 
Клисура 'Са принудени да се он 
абдяват с месо от Сурдулица. 
Владичин хан и Лесковац или 
от време на време да се групират 
по 'няколко души, за да си раз

ра не са съгласни с това оирап 
дание на кооперацията. При то
ва те посочват рентабилността 
на тго рано съществуващата ме 
ссиродавница, че за месо идва 
ли хрра и от близките махали 
иа центъра Дервен и от околии 
те села. А кагго се има пред вид 
че в Клисуракил район има над 
1.000 домакинства и че в цеитъ 

делят едно прасе или агне. Оба . ра иа района — Дервен — сс 
че през топлите летни дни снаб 
даването с месо ют споменатите 
градове, отдалечил по няколко 
километра, е почти невъзмож

И Д|И!м|итрОВ_ реализация личенис на числото на заети
те, но че и личните доходи са 
нарастиали следствие увели-

ляма наплатепа 
хсоягто е по-висока от яинало 
годишната с 147 милиона ди
нара. И покрай някои субек- чението на жизнените разхо- 
тивпи и обективгш причини ди и затова, че в .Свобода" е 
„Цмле” и „Братство" имат по дошло до увеличение на про-

Капего всички, 
градските стопански > оргадпф 
зации паралелно 
ята и ^включването 
стопански 
рял-чюя от полугодишната ра

С ИЗЧ1ИСЛОПИ-
в новите 

условия (свеждат
жителите на

‘•У

намиат всички обществени уч
режденил — ооношюто учили
ще, амбулаторията, Народната 
милиция, земеделската коопера 
цип, мастната канцелария, по
щата,
работилници и пр., тогава обя
снението за нерештабилиост не 
може да се приеми като убеди
телно.

но. няколко занаятчийскиТова положение трае от оня 
момент когато единствената ме 
сопродаьница в района, в част
на 'собственост, била закрита. 
Оттогава въпросът за месопро- 

, давнмцата бил поставян иа ня
колко събрания, отправяни ис
кове към кооперацията да наме 
ри съответно решение, но всич 
ко останало безплодно. Като от 
говор на тези искове следвало' 
оправданието, че една коопера 
тивна месопродавнгща няма да 
бъде рентабилна.

Напротив, решението ага въ
проса изглежда не е трудно. Ко 
операцията е единственият из- 
купвател на дребен и едър до
битък на своята територия. При 
това изкупване по някое добиче 
може да се задели 
те нужди, а всичко бяг мюгто да 
върши онова лице. което се за 
шгмава с изкупуването. Нерента

ако 
в мс

за местни -

билност би съществувала, 
едн-о лице бъде заето само 
сопродавницата, без 
никакви други работа, иначе тя 
би работила с положителен ба-

да върши

ланс.
Тръгвайки от нуждите и реал 

кооперативниятВредни слухове ицте условягя, 
съвет иа последното си заседа 
ние задължи управата на коопе 
рацията на следващото му засг 
дание да докладва за рентабил 
ността «а кооперативна 
продавница в Клисура.

Това стана във Власина 0> 
круглпца. Пред прага на мест 
1шя Магазин бяха насядали 
много жени. Каква чакаха те 
зи жени сега по време на се 
зонните работи в полето?

Отговор на всичко 
беше появата на магазинера 
Щом го видяха жените прос
то се нахвърлиха Върху него:

— Дай 'брашно! — викаха в 
хор те.

— Няма бе, жени! Свърши 
се. Утре ще получим-правеше 
усилия да увери; жените мага 
зинерът.

Но те бяха упорити.
И по едно време ^започнаха 

дори и между себе си да се 
карат:

— "Ги Надо, взе 5 човала;.. 
Какво търснап сега тук?

— Аз ще изпратя моя мъж 
утре в Сурдулица да вземе... 
Чух, че няма, да се продава 
брашно...

Сцената с магазинера се п°в 
тори когато в кооперативния 
магазин се показа управителя 
на кооперацията

След дълги обяснения — же 
иите повярваха, че са неосно 
вателни слуховете за брашно
то. Тогава мнозина от тях за- 

. почнаха да съжаляват зарад 
направените запаси, защото и 
брашното има срок на траене 
не...

месо-

Също така и снабдяването със 
веленчук е слабо. Макар че

регистрирана
ко Един цех в тсолбинат „Димитровград”операцията има 

продавница за зеленчуци. то сн 
абдяването с тези продукти е 
твърде нередовно. Пез послед
ните три месеца само няколко 
пъти докарала доматии и чуш
ки, а зеле, барания, млади кар 
тофи и други.■зеленчуци още по

топа
изводителността на труда- В 
,.Свобода’ казват че при тдх. 
реализацията е псшисока в; 
сравнение с минарата годила 
за около 60, а личните дохо
ди за 19 на сто.

Също така увеличението на 
личните доходи е по-голямо 
от прилива на средствата в се 
лекото стопанство като Цяло. 
Кооперациите в Трънско Одо 
ровци, Поганово и Каменица 
изостават след наплатената 
реализация —в първата за 34 
индексни точки, ,във втората 
с 16, а в последната — с 4 ин 
дексни точщ- В строителство 
то има намаление за 15 на 
сто.

ложителни делови резултати 
Според финансовите показа 

тели шестте земеделски коопе 
раци и през п-ьпвите шест ме 
сеца са имали 373 млиона ди 
нара наплатена реализация 
Въпреки че „Нишава” „Сто'- 
чар”- показват слабо уйеличе 
ние все пак 61 на сто от реа
лизацията си те осъществя
ват от селското стопанство. И 
в останалите отрасли се забе
лязва увеличение на темпа на 
прилива на средства: „7 юли" 
— за 22 на сто в занаятчийст 
вото за 7 а в гостилничарство 
то — за 27 на сто в сравнение 
със същия период миналата 
година.

бота- Това вече направи и слу 
жбата по общественото счето 
въАство^ Според жирО-сметки 
те до края на юни стопански 
те организации в тази общи
на са продали и наплатили 
стоки за около 2 милиарда и 
350 милиона динара. За шест 
месеца средният прилив на 
средства възлизаше на 390 ми 
лиона динара. В сравнение със 
същия период миналата годк- 

наплатеяата реализация 
е по-висока с 29 на сто.

Включително с юни: за про 
мишлеността 
прилив на финансови средст
ва е с 38 а сто в повече от ми 
налата тодина а в общата ре 

този стопански о

малко.
Понеже в клиоурекмя район 

зеленчуците късно пристигат, а 
през летните месеци те са глав 
ни продукти в прехраната «а хо 
рата. то снабдяването на жите
лите с тях е актуално. Зем*гдел 
ската кооперация има условия 
дадгаправи известно облекчение 
н!а потребителите от клису реки я 
края. Тя има камион, който 
почти всеки ден отива до Вла 
дичин хан или Сурдулица. Вра 
ня или Лесковац. Освен това в 
Клисура дневно от тези градове 
пристигат три автобуса, които 
би приели да оправят известни 
услуги на кооперацията. Това 
значи, че ще има пресни и разно 
(образни зарзавати.

Както се вижда снабдяването 
с месо и зеленчуци’ на населе
нието от клисурашия район зави 
си от добрата воля и заемането 
на отделни служители ав коопе 
рацията.

на

обезпеченият

През това време разноски
те за материални разходи са 
увеличени с 16 на сто т. е. с 
13 индексни точки след напла 
тената реализация. Значително 
по-малко|разпоскн през тази го 
дина имаше ,,Свобода" коопе 
рация „Сточар" и търговското 
предприятие „7 юли". Общо

ализапия
трасъл участвува с 52 иа сто 
вместо 49 — колкото беше ми 
палата годна. Според доводи 
те в банката конфекция „Сво 
бода” е показала най-добри де 
лоави !и реализаторски сфек.-1 
ти. През тази година тя напла 
тила 87 на сто повече в срав 
нение със съшия ’ период мина в стопанството през миналата 
Рата година. Но комбинат Ди година е изплатено 942 мили- 
митровград” с оглед на най-го °на динара. Намалението на 
лемия брутопродукт И най-го

Според състоянието от края 
на изтеклата година заключи 
телно с юни от настоящата — 
Дълговете на димитровградски 
те предприятия са намалени 
с 15 на сто. ТовайтИйчтг, че ди 

стопанство*митровградското 
и по-нататък кредитира дело
ви партньори с около 80 ми
лиона динара, т. е. за сума ед 
наква на тази, която предпри 
ятията д-ьлжат за възпроизвом. п. материалните разходи сигурно 

иде за сметка на намалението 
на запасите, които може отри 
цателно да се отрази върху ко 
нтмнуираното (производство.

Няма да навлизаме в 
колко обективни са мерилата 
аа ръста на стопанството в сра 
внение с миналата година (за 
шото междувременно станаха 
значетелни промени (в услови 
ята на стопанисване). В обла 
стта на изплащането на лични 
доходи; например, не се виж 
да защо се е стигнало до уве 
личение на личните доходи 
с 40 на сто като при това реа 
тщзацията е увеличена само с 
29 на сто.

Според банковите сведения 
само „Свобода" е реализирала 
337 милиона динара, а в дей 
ствителност тази стопанска о 
рганизация към края на юни 
е имала почти з75 милиона ди 
нара наплатена реализация:. От 
тези сведения се вижда, че те 
лотът на нарастване на лични 
те доходи е по-бърз от ръста 
на наплатената реализация. В 
промишлеността^ например в 
сравнение с миналата година 
личните доходи са нарасли за 
64 на сто, а в „Свобода” — ра 
зликата в хода на тези две ка 
тегории е по-Голяма 
18 индексни точки. За 
именно става дума? 
не Държи сметка 
че меата на личните доходи е 
нараснала не само зарад уве-

В. Велинов дствен материал.
Запасите от 517 милиона ди

нара са голям ресурс за уве
личението на съвкупния до
ход до края на годината и си 
турно ще облекчат усилията 
на организациите в при способ 
яването му Към новите усло
вия на работа, произлизащи 
от реформата. В горепосочени 
те стойности най-яного са за 
стъпени готови Произведения 
следват материали и сурови
ни, а най-малко има незавър
шено производство — към 215 
милиона динара. Запасите от 
готови произведения през май 
тази година възлизат на 308 
милиона динара в повече в 
сравнение с края на изтекла
та година. При това трябва 
да се има хтредвид, че конфек 
цията произвежда 
стоки, ^комбината обукви, че за 
кашкавала трябва известно 
време и тн. Зарад това се стя 
та до запаси от готови произ 
Бедения. Обаче недовършено
то производство в „Циле” е 
два пъти по-голямо от запася 
те на суровини а четири пътя 
— от запасите с готови про
изведения- В „Братство" стой 
ността на незавършеното про 
изводство е шест пъти по-ма 
дка от запасите. Това значи, 
че в „Циле’ производство се 
забавя, докато в „Братство”— 
то е интензивно но недостатъ 
чно обезпечено.

Въстанието в Словения това

ен на ЦК на КПС.
Централният комитет и Глав 

ният щаб на Словения на пар 
тийните организации на терена 
на 16 юли взеха директиви за 

Партизан
ския закон бяха определени пр 
авата и длъжностите, клетвата, 
командите, устройството на съ 
да и организрането «а партизан 
ските сили въз основа на което 
се извърти "реорганизация на 
въоръжените групи в чети и ба 
тальони. Партизанският закон, 
изработен от страна на Главния 
щаб ка Словения представлява 
един от най-значителните доку
менти на Н ародноосвободите лн а 
та война.

Въстанието в Словения запо 
чна на 22 юли, предимно в ин
дустриалните средиш-р а по-къ 
сно се разрастна и в Горенско, до 
като в Щаерско. Доленсюо и Но 
транеко се развиваше по-бавно.

В Горен око въстанието' дигна 
ра шичката партизанска чета и 
наскоро след това се вдигна- 

камнишкият 
ренски партизански 
В Щаероко още през юни била 
формирана похорската чета, а

Комунистическа партия в Сло 
вения успя веда-гага след окупа 
цията по-гол ямата част от наро 
да да обхване в единна пелити 
ческа бойна и антафашиска ор 
ганизация —- Освободилната фр 
онта и в подготвителния период 
на въстанието да подготви въ
оръжени групи като ядра на бъ 
дещите партизански сили. Оба 
че след окупирането на Слове 
нгия от страна на германците и 
италианците .и приключването 

части към Райха, и

през август щаерския баталь
он. В Ногренско и Доленско де 
йствуваха парггизаноки чети, а 
през септември бе 
кримския батальон. Значителна 
и важна роля изигра Любляна, 
която цялата беше организиоа 
на от Освободителната фронта 
и през цялото време на война 
та представляваше източник на 
материални и човешки сили за 
НОБ (в нея 1942 година се мами 
раше и Главния щаб и ЦК на 
Словения). В Любляна Освобо 
дилната фронта организира „сл 
ужбата за осведомяване и сигур 
кост”, която наред с Централ
ната техника на ЦК на КПС бе 
ше така силна организация, че 
с успех провеждаше бойни ак 
ции и снабдяването на партиза 
ните. Това беше държава' в дъ 
ржавата в същинския смисъл.

Както се вижда, въстанието в 
Словения имаше след 
още в началото аи 
мЬгьща политическа организа
ция — Освободилната фронта 
То се развиваше върху здрави 
организационни оанови, което 
му даоаше възможност по-сил 
но и по-бързо да се разраства.

(Следва)

образуван

Ввъстанието.

на някои 
към сезонниимперия

сили
италианската

военнифашистките 
бързо реагираха на всяка акци 

партизанските сили. Голяя на
мата комуникативтюст па тази 
част на стражата, гъстотата ка 
неприятелските съединения оку 
натореният терор не само над 
антифашистите, но и масовото 
заточение на населението създа 

тежки условия за развити себе еиваха
е то на въстанието-

В тия условия и партийната
загуби:

широка и

за целиорганизация претърпя
първите месеци на народо какво 

Банката 
за факта,

го~иоше и
освободителна борба загинаха 

Томшич секретар на ЦК

иха
бататьони.

Тоне
на КПС и Славко Шлакдер, чл М. Б.
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Клисура Дневен ред на димитровградското селско стопанство

ПОЛОЖИТЕЛЕН ПОЛУГОДИШЕН ШАНС Няма ойравдание 

кооперации на малка
територия

шест
В КООПЕРАЦИЯТА 1

Само Стопанството от Власи- 
на й д-ьлжи 6.346.046 динара, 
а то е в твърде- тежко фи 
нансово положение. Загрижва 
и явлението на дефицита при 
магазинери, какъвто е случая 
с този в село Драинци, кому-

Земеделската кооперация в 
село Клисура излиза от първо 
то полугодие с положителен 
баланс и с това се нарежда 
между онези стопански орга
низации във Власинскоокругли 
шка община, конто без трудно 
сти се включват в новите усло 
вия на стопанската реформа.
Полугодишната ои работа тя 
завърши е чиста печалба от 
395,023 динара, а в различни
те фондове има 18.000.000 ди
нара. При такива материални 
условия, разбира се, в начало 
то не съществуват никакви 
боязни за сериозни трудности 

Ако всички цехове на коопе 
рацията работеха с положите 
лен успех и покриваха поне ра 
зходите еи то чистата печарба 
щеше да е над 2 милиона ди- 
зходите си, то чистата печалба 
нара. Намалението на печалба 
та е резултат, на слабата рабо 
та' на четири цеха в коопера
цията, които завършиха със 
загуба и то: цехът за селско
стопанско 
374,373 динара,
484^363 динара,) дъскорезница
та — 121,176 и хлебопекарни
цата — ,61)560 динара, Дова 

значи, че загубите на тези це 
Кове намаляват общия ^юло(- 
жителен баланс на коопераци 
ята с 1,043,762 динара.

Противоположно на тези че
тири цеха, другите два домели 
на кооперацията завидни печал 
би и то: цехът за изкупуване 
на селскостопански 
има чиста печалба 784.366 ди
нара а търговският 1.511.707 
динара.

Обаче вината за отрицател
ния баланс на споменатите це 
хове вероятно
върху тях. Данните за балан
са на отделните цехове показ 
ват доста ясно, че работата На 
кооперацията е била съсредо 
точена само в търговията с 
индустриални и други стоки и 
изкупуване на селскостопански 
продукти, което в крайна гра 
ница пахс е търговия. В полза 
на търговията, са били прене 
брегнатн производителните це 
хове—на първо място цехът 

за селскостопанско производ
ство, в който е включено и ко 
оперирането е индивидуални
те селскостопански произво
дители. Селскостопанската де 
йност на кооперацията се съ 
стои само в мелиорация на 
няколко хектара ливади и в 
поддържането на пчелин от 42 
кошера. Други селскостопан
ски дейности почти не същес 
твуват. Преди някоя година 
са направени известни начина 
ния за развитие на овощарст 
вото — направени били ябъл
кови насажденя на простран
ство от 8 хектара на коопера
тивни имения
площ в кооперация с индиви
дуални стопани. Но за съжа
ление двете несажления про
паднали.

Аокато кооперацията в об
ластта на селскостопанската 
дейност стои почти на мъртва 
точка, то всички преселничес- 
ки имота на територията на 
Клисурския район са _в ръце
те на общината Власина — О- 
хруглгада, които Дава под на
ем на обработване! Коопераци жителен, то 
ята се оплаква, че общината отчет пред управителния 
не й дава тези имоти, а те са 
сравнително просторни, а об 
шината казва, че кооперация 
та трябвало да предложи план 
за да се види какво ще прави

на тях — как ще ги обработ
ва, какви култури ще сее и 
тн. и сетне да ги получи. Оба 
не кооперацията не изпълни
ла това условие — не предло

логически възможности на та 
зи област и дума не може да 
става.

Този път в нашата рубрика 
поместване изказване на инг 
агронома Цветан Сотиров. Ме 
жду другото той изтъкна:

— Още не ми е ясно защо 
па малка територия да имаме 
6 кооперации 
иеоборудени. И в тия условия 
всяка от тях се стреми да про 
извежда всичко — което е не 
рентабилно >1 неекономично, 
оез да се чувствува присъст
вието на специалиста. При то
ва обаче никой от тях и не 
търсеше по-сериозно да разре 
шават селскостопанските въп-, 
роси, нито пък повече да се 
ориентират към специализа
ция на производството. От то
ва отношение към ролята на 
кооперацията в развитието 
на ‘селското стопанство ■загу
биха и кооперациите и частни 
те производители, и община
та и обществото. В това разта 
кане се изгуби доста време, 
много повече, отколкото смее 
ше да се допусне, и считам, че 
е крайно време да се поправ
ят съществуващите отноше
ния между кооперациите и Да 
се направи решителна крачка 
напред в селското стопанство 
което да се постави на науч
ни основи.

Затова напълно споделям 
мнението на досегашните дис 
кутанти, които се изказаха за 
интеграция на кооперациите 
и създаването на селскосто
пански промишлен (комбинат.

Кой вариант ще се приеме 
п по кой ггьт ще се върви — 
това иай-добре ще покажат 
анализите, които готви коми
сията 1при Общинската скуп
щина в Димитровград. Тя ще 
установи деловите споосбно- 
сти на всички кооперации.

Считам, че в Забърдието на 
територията на смиловската 
кооперация „Победа" същест 
вуват добри условия за живот 
новъдство, а почвата не е под 
ходяща за пшеница. Обаче 
нне на кооперативното сто
панство значителни площи за 
сяхме с пшеница, а по-малко с 
фураж. Някога планирахме 
кооперацията да има 5.000 ов
це. Условия за това има. До 
днес обаче ние имаме 1.500 ов 
це н общо 60 говеда на угоява 
не. Все докато не се образува 
здрава ‘селскостопанска орга
низация с точно определена 
пронзволстрепа ориентация, и 
коиомическа сметка и яснн 
планове за развитие на интен 
знвно животновъдство - 
по-успешна организация на 
производтевото и за използва 
нсто на съществуващите педо

полугодието липсват
Мие планирахме да засеем с 

от 400 ха об-пшеница 100 ха 
раоотваема площ, предимно во

Ако, ' -
чва. оогата с киселини, 
по-решително се определим 
към животновъдството — 
към отглеждане на дребен до 
оитък и угояване — тогава с 
пшеница най-много бихме за
ся вали към 50 хектара, към 80 
с царевица на зърно или си- 
лаж — а останалите части би

равдребнени

хме засели с фуражни треви. 
IV] ного говорихме за мелиорис 
ване на пасищата, за тая или 
окая работа, но нито в 
кооперация не е направено не 
що в това отношение. Причи
ните трябва да търсим в лип
сата на организация на рабо
тата ц и раздребнеността на зе

меделските кооперации в ше
ст такива. Освен това ■специа
листите нямаха 
за реализаране на 
и идеите и не бяхме в сътоя- 
ние нещо повече да постигнем

една

производство
камионът

с
възможност

плановете

лко се обединим — мисля- 
че една здрава организация в 
скоро врече ои оила в състо 
яние да осъществи годишен 
прираст от 1,оио овце, а значи 
телио повече (.оаколкото досе 
га) . говеда за угояване. Коса
то говора за уюяването лшеъ 
лта ми е там, че е неооходимо 
да обезпечаваме предимно соб 
ствени материали за ушиване.

с тези похвати и ориента
ции ще можем по-силно да 
влияем и частния производи
тел да прозвежда повече и по- 
дооър доонтък и фураж, исти 
на, и той и сега произвежда 
но отглежда оуша, конто мал 
ко търси, но и малко дава. В 
досегашните условия с иконо 
мическите условия не Ояхме в 
състояние да диктуваме на 
производителя да отглежда по 
родист дооитък, а това занап

ред не може да съществува, 
че това е така показва и еже 
дневният пример .селянинът 
да (Ьпряга. кравата в ярема. 
Кооперативните машини още 
не му помагат достатъчно, за 
да може да освободи кравата 
и да я отглежда изключител
но за производство.

Към това трябва да доба
вим и следното: липсват ни и 
зследвания на терена. Не са 
организирани никакви сравни 
телнн опити и считам, че и о 
нця специалисти, конто има
ме не са използвани достатъч 
но. А само в една здрава обе 
Д1шена кооперация специално 
тите ще дойдат до пълен из
раз и пред селското стопан
ство ще поставят такива зала 
чи, конто може да изпълни 
само агротехниката, а тя не 
може да съществува без висо 
ки специалисти и др. техниче
ски кадри. Тогава ще се види 
че сегашното състояние е нео 
държпмо, че без кадри не мо 
же успешно да се организира 
технологическия процес и съ- 
времеш1а организация на тру 
да. Аномалия е, че в община
та имаме повече инженери от 
техници.

Ме мога а да не спомена с- 
Д1ш факт. Старите агрономи, 
хора с богат опит не са се за 
нпмавали с производствените 
проблеми, а с комерчеекц ра
боти. Следва да поставим и 
въпроса: защо в селскостопан 
ското сдружение „Сточар" тря 
бваше да работят двама агро
номи когато нито една коопе 
рацпя нямаше такива? Сега 
ние които сме дошли от ска
мейката трябва да разрешава 
ме селскостопанските пробле
ми и от пас се търсят 'Резул
тати — да организираме паи- 
«Аъвременно селскостопанско 
производства. Младите хора, 
макар и да знаят на теорня, 
пямат смелост да се пускат в’ 
по-широки похвати, защото се 
боят от неуспехи. Затова 
вам в обединената коопера
ция и старите агрономи пря
ко да се ангажират п произпо 
дството п да пи помогнат със 
споя о(га I п. Тогава и иие, млади 

те, по-добро ще се спа мерим 
и по-смело що пърпшм.

- -У

продукти

■ I 'Ш ш щг
не пада само

Изглед от Клисура
и«а никакъв свой план и те 
зи имоти и днес са притежа
ние на общината. И докато об 
щината и кооперацията не мо 
гат да се нагодят, то тези илю 
ти остават нерационално из
ползвани (една от тези лива
ди доскоро е била за присмех 
на хората, защото стояла дъл
го некосена, изгоряла и нама
лял сенодобивът от нея). Мо
же би общината прекалява ко 
гато търси елаборат, ако се 
мисли в буквалния смисъл на 
думата защото това би изиск 
вало и .известни разходи . Но 
вината е и в кооперацята, де 
то досега не е предложила ни 
какъв план
ще използва тези имоти. Въ
преки всичко това, съвсем не
логично е досегашното заЛъР- 
жане на тези имоти от страна 
на общината, а коопера
цията да бележи дефицит в 
областта на селското стопан
ство.

Макар че ]финансовият ба
ланс па кооперацията с поло 

полугодишният 
от

бор и кооперативния съвет по 
каза и известни отрицателни 
явления- Така например висо
ка е сумата на иесъбраните 
дългове — 13.976.046 динара.

102,780 динара.
Похвално е решението на 

кооперацията цените на мами 
ращите се на лагера индустри 
ални стоки да не се повиша
ват над износа на данъка вър 
ху оборота. Затова потребите 
лите от Клисурския район ще 
могат много работа да си спа 
бдят в магазините на коопера 
пията по сравнително низки 
цени, зайчото кооперацията се 
отказа от повишаване на це
пите в своя полза, което е мог 
ла да направи, ако ме Държе 
ше сметка и за своите потре 

М. Прнсойски

за

бители.и известна
по кой начин

Новини от Г. Лисина

Три хиляди килограма 
от хектар

сено

В мелиоранисаните пасища 
във „Валози" в Гориш Ръжа-на 
коситбата ще приключи след 
няколко дтги. Иа площ от 45 хе 
ктара средно се получават по 
2.500 до 3.00 кг семо от хектар 
Според преценките тази година 
кооперацията в Г. Лиешга ще 
обезпечи запаси от около 100. 
000 кг. Това сено ще бъде дос
татъчно за угояването на 100 
юни и прехрана ма стадата.

Известно количество се* го ще 
бъде продадено и на частните 
селскостопански щхжзводите-

0 водопои.
Водопоите ще се строят п Го 

рпа Ръжалга, Горна Лиешга, Пл 
оча, Долна Любата 
Строежът па гюдоггоито 
почне слод коситбата. 
кооперацията е набавила 7.000 
кг цимент, а наскоро ще наба
ви желязо и друг 
материал.

Строежът на водопои с обез 
(печен с местно самооблагане.

и Дукат.
ще за- 
Засега

строителен
Зайочна жешЬаша и Ь Планин

ски ш е Предели
В. ВелиновДокато в долината на Ниша- 

ва вършитбата е в пълен раз- 
гаР. а стопанството на коопера 
пи ята вече и завършена, във 
Висок и в районите Погаягово и 
-'абърдие и другите предели в 
общината — жътвата на пшени 
Чата започва.

Хубавото време дава възмож 
поет финалните работи около 
прибирането на реколтата да ста 
8ат без застои.
Селскостопанските служби кон 

Датират, че топлинният удар не 
° 1Ч'*1чинил по-серж/зни щети на

пшеницата и че хектолитровото 
тегло на виоокодобивната пшени 
ца е нормално.

От друга страна обаче колко 
то и хубавото време да подпрома 
га прибирането на реколтата, 
силните горещини вече нанасят 
вреда на царевицата, особено в 
безводните райони, и пеполивни 
те площи. Затова е оправдана 
загрижеността на селскостопанг- 
ските специалисти оа намале
ния добив на царевицата.

ли.

о
■ .4

Нови водопои очак

До прая на есента нови водо 
пои от средствата взети за на 
пасвано на добитъка ли сипеят 
та кооперация ще построи ощеМ. Б.
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Гостилничарството във Власнпоояруглишка община Портрети

АСТРОНОМИЧЕСКИ ЦЕНИ В АО 

КАЛИТЕ НА „ВЛАСИНСКО ЕЗЕРО"
ХОРАТА ИСКАТ 

ДОБРА ДУПА • ••— Частни гостилници — може би решение на въироса
Във власт и кжоокруглиилса об 

щипа съществува господничар- 
ско продприяпие, което 
твърде звучно и привлекателно 
име ..Власинсаео езеро”. То има 
няколко кръчми в отделните ра 
йони на общината, а управление 
то му се намира във Власина- 
Округлнца. Чрез дейността па 
това предприятие и неговата м|р„ 
жа би трябвало да се реши въ 
проса по гостилничарството па 
торите ринг'а ма общината, 
изглежда замисълта и планове 
те са едно, а в действителност 
излиза нещо съвсем друго, за- 
щото няколко години то едвам 
жнвурка, благодарение на шг 
жекциите, които 
бюджета ма общината.. От това 
прави мвкточение самЪ 1964 го
дина.

тиета пъп Власикюкоокруглиш- 
ка община — тогава тя е твър
де успешна, но ако о морка за 
подобрението на ' финансовото 
положение гга 
за разрешаване па досега иераз 
решещите негови 'пюобллш — то 
гава това е най-късия път до 
неизбежния фалит. Вместо пре 
каленото повишаване на цени
те би трябвало да се промош 
сглугношсшмсто между броя па 
келнерите и заетите в камцела 
рилта — 8:6 — а това значи, че 
па всеки келнер, който е реали 
затор на приходите, услужш/й 
ки гостите, се пада по един кан 
цоларист — да 'не кажем чинов 
пик.

на юли е повишена за 1.000 ди
нара—първо от 1.000 на 1.400 и 
сетне чга 2,000 дшгара, бирата 
— бутилка от 100 па 140 и 200, 
на коняка, рома, мЬсшикйта и 
различните ликьори от 1.400 на 
1.600 и 2.000 динара, на вермута 
от 1.000 гга 1.600 дшгара. Само 
цената на виното е пощадена от 
тази астрономически висоти ■—- 
от 400 е покачена гга 500 динара.

Както се вижда от посочените 
данни различните ракии и би
рата, комтои ай-много се търсят 
от посетителите, се намират па 
чело в увеличение на цепите от 
100 на сто. А ползата от това 
повишение е изглежда много 
голяма — кръчмите па „Власип 
око езеро” са почти празни и за 
етите в тях келнери едва ли ще 
изкарат и кВишмалнмтс лични

съдбах.преживяваше тлялата 
А съдбата на всеки човек е ин 
тцресиа. Борбата за всеки живот 
е мой дълъг. И когато един жи

носи

предприятието. вот се спаси — тогова наистина 
идват радостни моменти..:

— Има обаче «еща които из
чезват при нас. Отава дума за 
отживели неща. Все още има 
случаи хората да се тьръят „по 
мошта'. на разми црачки. Това 
предимно важи . за жените. За 
тази цел организира ме курсове 
които вече дават задоволител
ни резултати.

— Друг проблем представля
ва и това че родителите поня
кога сами „определят” диагно
зите на болните..:

— Дойдох тук, ващото оби
чам да работя в родния край, 
между свои хора. . . А тази ам
булатория обслужва повече от 
3.000 души от района. Пробле^ 
в работата ни е обаче неразре
шеният въпрос със здравното 
Осигуряване на селскостопанс
ките производители:..

Доктор Христов не знае за у- 
мора.

Той е готов и посред нощ да 
стане ако има нужда, да отиде 
и в кай-отдалечеката махала, 
да помогне на всехиго..:

— Един ден, разказва той — 
при мене дойде един селянин, 
премалял ст страха:

—Хакво има?
— Мами го докторе, не знам, 

шг сам. Ето какво е: на детето 
му не е дебре. Помагай!. Ка
то го- гледа така човек — здра
во. пука от здраве, а ке му е до 
бре..

— Аз го прегледах — здраво. 
След това си поприказвах с не 
но, псссвободих го и работата 
се нареди.

—Има значи и сюгжестии.

Но » ~ - -

• * .............. Дь
получава от

Доктор Б. ХристовПоложението във „Власиноко 
езеро" и в 
на територията па Власинскоо- 
круглишка община открива ед 
ичг друг въпрос, на който би тр 
ябвало да се даде положителен 
отговор. Дали въз основа на съ 
гцествуващите 
амия_ и условията в този край 
пе би трябало да се позволи от 
■сриването гга частни гостилни
ци? Дали те ггяма да подобрят 
положението в областта на гос 
тижшчарството па територията 
гга общината и да донесат пове
че полза, и «а общината, откол 
кото съществуващото предпри
ятие?

го сгги л и и ча р ств ого Отвъд рекатн под младата бо 
рова горичка стоеше спокойно 
божичката амбуратория.

В нея беше тихо. Няклко па- 
циегти, насядали па скамейки 
те чакаха. На вратата 
човек в бял мантия.

— Аз съм Борис Христов, ле 
кар, тукашен.

Влязохме вътре. Високата фи 
тура на лекаря и леката поход
ка вливаха сигурност.

— В Божица работя отскоро. 
А и амбулаторията е нова. Нал 
равена е през тези пролет.

— Урежда се положението по 
лека. Засега ни недостига 
един зъболекар и — всичко ще 
бъде добре.

Сетне Христов започна да го 
вори за трудостнте, с които се 
среща в работата си в Ъожица.

— Божичаки са добри хора. 
А селото — село, както и дру
ги села. Чувствува се и тук ду
хът на новото време.. . Има об- 
ане едно закостеняло схваща
ме помршта на лекаря, но кога 
не — болните не търсят на вре 
е масово явление.

</ .

законотгредли с- стоеше. >•
Ш ь
•V-:' ' • • • >

ЙШЙ Изглежда, че птаастояяцем 
най-доброто решение с-га въггр.о 
са е именно там. Тогава сигур 
иго и хе има място и за нощува
не и къде човек може да се 
нахрани. Но ако пои това се на 

. лага на кандидатите да откуп
ят съществуващия ючвентар ст 
тпеедприятт гето 
тях се затварят зратите за вся 
на готовност да пристъпят към
нещо подобно

питам.още

Изглед от Власина
тогава пред

Пснеже подпорите от община доходи. Ако това повишение на 
та вече не могат да стигнат до • дните представлява борба про- 
,,Власинско езеро”, затова от тив употребата та спиртни гги- 
април до края на юли цените 
на питиетата два пъти са у в ели 
чаЕаети. за да се изкачат на ас 
трокомическа висота. Повишава 
нето цените на питиетата се дв 
ижй от 400 до 1.000 динара за 
Ьхитър. Така например цената 
на обикновената сливова ракия, 
в нашите краища известна като 
джакковица, е повишена с 400 
динара — първо* от 600 на 800 
а сетне на 1.000 динара, докато 
цената на лютата, препечената 
и гроздовата от април До< края дства до края на месец октомв

М. П.

Босилеград

Отпуснати средства за 
довършване на гимназията

— Х4л4а. Има хора, които без 
причинно се плашат за здраве 
то си и идват при мене. Аз им

Фондът за учебно дело на СР 
Сърбия е отпуснал на Общинс
ката скупщина в Босилеград 
20 милиона динара кредит за из 
изяждане на зданието на осмо- 
годишното училище. С тези сре

ри ще бъдат завършени осем кл 
аони стаи в партера на здание
то и два коридора, така че в но 
вата учебна година в новите по 
метения ще бъдат сместени час 
ст от отде нията при осемгодиш 
кото училище и гимназията.

дам някой прах, освободя ци с 
готово.:. Та

И лекарят Христов изброи ил 
колко лица, които са дошли „в 
последния час’. Всъщност той

няколко думи и 
кива са кашите хора.:. Обичам 
добрата, топла дума. Като че и

жжж жжж жЖ 13ПЖ Ж ж ж ж тя лекува.:.
излязох.Рькуваяме се и аз 

Пред врата.та на Христов че 
още неколцина пациенти.

разрешат да открием лятна 
градина, казва директорът.

Трудно се решаваме да ста 
нем. Чувствуваме някакво въ 
трешно налягане, а и зарад го 
рещината.

В една улица стои нещо за 
почнато н недовършено. В 
„Строшена чешма всичките 
водопроводни цеви не са пок 
рити. Распуснали се хората от 
годишните почивки и тежко 
се движат... Изглежда, че на 
някои трябва, а на други — ие 
трябва вода... Плажът си е не 
уреден както лапи, или преди 
100 години... ■Разговорите не 
го помръднаха от място. Мла 
дежта не идва на танцови, за 
щото там някой си по свой 
кеф пуска само „туисгозе” и 
,медисон“... Димитровградска
та младеж не приема това. А 
този отговорник за танцовите 
при Дома не иеКц да се дого 
вори с някой оркестър да из 
кара и някое народно хорце, 
та да се разиграе сърцето... 
Натиснал човекът в Димитров 
град да разсажда култура ПР 
осто и на сила... Не го разби
рат хората...

Димитровградски летни разговори
каха

В задушното кафене в. Велинов
• • •

НеиозЬолена
„шра“

— И наистина е хубаво това! 
— казва директора. Ние тър 
сихме от Общинската скупщн 
на да ни даде и пространство 
то около бюфета, за да органи 
знраме всичко каквого ни тр 
ябва. Тя го даде обаче на Спорт 
нпя. център... И сега големия 
вейник служи .за 1събличане 
па спортистите...

— Тъкмо така?
— Отбийте се в Скупщина

та н питайте за това.
— Но п Спортния център тр 

ябва да има нещо.
— Нека има. Ние ще напра 

вам нещо сами, само да ни

си изпият по нещо и току из 
бягат... без да си платят смет 
ката.
. Свиваме рамене. Няма как- 

Икономикйта 
остава икономика. Но пак 

продължаваме:
— А хубаво би било да се У 

реди нещо в градината. Има и 
бетонна площадка за игра. Аи 
митровград има оркестър. Мла 
дежтта търси развлечение (3, 
ние ще отливаме от буретата 
на хладовина... Така — какво 
имаме? Размери.м улицата ня
КОЛКО ПЪГГИ -—■ II ОТНОВО Св Вр
ъщаме край същата маса.

Тежка мараня е притиснала 
на Нишава. Лека мъдолината 

гла повива сградите и къщите 
на Димитровград „Натискът” 
в хшвница „Балкан” е струва 

над три атмосфери.. Ра 
зхождаме със шприцери 
силваме с коняци и по някоя 
И' друга „люта”...: па бира за 
всички. 'Бъррр отдухвдм кап-

во да кажем. инспекти се Общнската санитарна
Димитровград намерила 

Белг
сипод ция е

аГ мотела па „Балкан” от 
рад да се продават развалени 

И веднага издала карепигари.
ждане да бъдат унищожени 
кутии цигари „Ядрап" и «Ф*" 
спрес” на стойност от 102.000 ог

340ки пот от носа си.
— Горещина!
-— Много топло 

ва се един другар до мене.
— Да излезем?

Къде?
— До мотела, да речам.
— Кожата ще ни одерат, ДО 

бавя трети.
Т1 тогава пак всеки принася 

чашата до устата си и от
пива няколко глътки от по-еф 
тииото пиене. Разхлаждаме се! 
Задухът в кйфенето низашемет 

ява. Едва се отронва по

съглася-
иа ра.

Освен това инспекцията УсТа 
повила, че има известни 
чества развалени цигари и ,м” 
рава” и др. —— 041 кутия на сто 
йност от 107.000 динара.

И в бюфета на граничния пре
имаход край село Градина пак 

нередности. На 29 юлг1 били 
| мерени 80 бутилки разеалея 

отново в пивница | бира, а забранена е и употрво 
та. Отново слушаме гласа на | та на цигари па стойност 
певицата, която изпълнява ма 169 000 динара. Наведените ко- 
кедонскн народни песни. И са личвства г1игари са държани иа
гг-о да не е тоя задух — би ■___л тппа се
било много тто-хубаво... Така влажно място и зара 
— загорчи и бирата, и коняка е стигнало до разваляне. 
и певицата и приятния й гла
сен... А н а-езрдеонистът г ра 
зтласения !акорАегь (Прситйска) 
той клавишите — а пол пръс 
тате му се леят звукове, кои
то изпълват пространството.

— Директоре, лека нощ!...
Не ни казахте кога ще има 
възможности да се отвори ля 
тиата градина?

Д • •

{ШШшщж . .. Л- ■ А ниеМг.'

ня
кой поглед 1съм певицата...

— Добре директоре, 
не отворите бюфет в Спортни 
я център? То е близо до Ни
шава. Хората искат да седят 
кц свеж въздух — 
директора на „Балкан".

__ Миналата година
а някои младежи 

щети

защо

ГвПротив отговорните лица, 
пади Николов и Душап Мадов, 
вече са^ поднесени заявления-

покрай в си
предписания,

се

нападаме

у-

1.Ж ■ г.'-...,;:

отворихме, 
ци «агфакиха големи 
отбранява се директора.

И този път, ето, и 
чки препоръки и 
някои хора безотговорно 
раят със здравето на потреби-е* Ш Ш1 ■'ША&.Шк

те
щетинй направиха големи 

Сц ви причинили? — пак упор 
ствуваме.

— И да знаете, че е 
Градината не е оградена. 1е

?,,с
теля.

така. 1Мотел-ът край Димитровград М. Бакнч
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На педагогически теми

ДЕТЕТО ЛЕВАК В СЕМЕЙСТВОТО
И УЧИЛИЩЕТО

също двете ръце/ да рисува иНа пръв поглед проблемът по принуда са научили да си 
не изглежда сериозен ако в служат с лява ръка. Чехосло 
семействотр има дете — ле- вашкия учен Й. Винарж и ру 
вак и отношението на домаш ският Тяругин привеждат при 
ните към него е съвсем нор- мери, че заекването престава, 
мално. Но все пак съществу- ако на такива деца се позво- 
ва мнение, че такова дете не ли отново да работят и пишат 
е стабилно както детето, кое 
то си служи предимно с Дяс
ната ръка. То има по-слаби 
способности несигурно (изпъл 
нява задълженията. Дори ня 
кон твърдят, че тези деца и- 
мат недостатък,

пр.
Същата задача, има и учи

телят в училището да ' научи 
левака да пише с дясната ръ
ка, за което ще го коства мно 
го повече труд и време, но ще 
се срещнат и такива деца къ 
дето всяка помощ и труд ще 
бъдат напразни,

От всичко онова, което е до 
тук е казано следва да се на 
правят следните изводи:

1, Детето — левак никога 
трябва да подценяваме 

и да му се подсмиваме.

с лявата ръка.
Трябва да се отбележи, че 

приспособяването па детето в 
новите учебни стаи е об
стоятелство, за което трябва 
да се подготви предварително 
Това особено затруднява дете 
то — левак. Затова е необхо
димо предварително да се взе 
мат мерки за подготовката на 
такова дете, като се учи на
пример: да хваща и хвърля, 
гопка с двете ръие, да тегли 
някакъв предмет ту с едната, 
ту с другата ръка; да изрязва 
хартийки като упражнява

Не трябва неродителите 
проявяват загриженост зара.-'. 
Ли този „недостатък” на дете 
то, а от друга страна и учи
телите -се трудят да осуетят 
и отстранят всеки опит иаосми

II

2. Трябва 
да научи Да ггише и с лясната 
си ръка,

3. Да го третираме както и 
останалите деца на сила да не 
го караме да си служи с дяс 
пата ръка.

да му помогнем

пане омаловажаване на таки
ва деиа от страна на другите.

И до днес не е установено 
защо някои деца се раждат 
леваци. На,истина, съществу
ват много философски, педаго 
тпческп и психологически пре 
дположепя, но все още не е 
утвърдена една ясна теория- 
За отбелязване е., че този „не 
достатък" е от биологически 
характер. Някои считат, че та 
ви особеност е наследствена.

Въз основа на постоянни на 
блюлеппя и изследвания поло 
жнтелно се знае, че децата ле 
вацп по нищо не отстъпват 
от тези, които си служат с 
дясна ръка. Дори се твърди, 
че между леваците има доста 
надарени депа, че са по-добри 
ученици, че се изтъкват в у 
ченето добри са спортисти и 
т. н. —

До края на втората година 
депата еднакво си служат 
двете Ръпе. по-късно повече- 
то от тях употребяват Дясна
та си ръка. По твърдението 
на д-р Е.Браун и А.Фликитер 
само около 5 на сто от децата 
остават леваци. Между тях и- 
ма повече момчета (две тре
ти), а момичета са една тре
та. Леворъките деца могат да 
се научат еднакво да употре 
бяват и лявата и дясната си 
ръка при условие, че се упра 
жняват да си служат и с дя 
сната ръка.

Грешат и учителите и роди 
телите когато на всяка цена 
настояват детето им да си 
служи с Дясната ръка. Такива 
и подобни постъпки прелизвк 
кат у детето вътрешно съпро 
тивлеиие и създават 
лоши навици и някои 
черти като: инат. гордост, не 
ттослушност, заекване н лр.
Изследвайки заекването п.ри

Вригел- ната сграда, защото 
заключение, значителни средства, които о

: -
ВЪВ ВЛАСИНА — ОКРУГЛИЦА

И в щетата учебна година- 

със старите проблеми
Повече от половината от бю безпечи. В това училище в ми 

джета на Власинсо-Округлиш налата учебна година обучени
ето ставаше в две смени. Във 
В л асина-О круглица положени 
ето е подобно — и тук се ра
боти в две смени. Това не са 
мо, че утежнява обучението 
но влияе и върху успеха на 
учениците.

Обзаведеността на училища 
та е също незадоволяваща. В 
повечето от тях недостигат у 
чебни помагала и пособия. Е- 
дннетвено на Власина Рид и 
в Клисура положението е по- 
доб|ро. На Власина Рид учени 
ците имат телевизор и магтгн- 
тофон.

ка община се изразходва за 
учебното дело. Обаче, и това 
не е достатъчно за р-азрешвВг 
не на проблемите в тази обла
ст. Средствата от бюджета ед 
ва достигат за нормалната ра 
бота на уч! | ищата. Ето защо 

а учебното дело в тази община 
с се изправи пред сериозни тру. 

дности.

БАБУШНИЦА

Младежки фестивал В общината работят 4 цен
трални основни \лшлища и 15 
подведомствени. В новата уче
бна година тези училища пък 
ще се борят със старите про
блеми. Кадровият въпрос и за 
напред си остава неразрешен. 
Обучението по повече предме 
ти вършат професионално не 

Недостигат

вица на бабушнихшсия фестивал 
«а младостта бе избрана Оливе 
ра Игич, учензгчка от Бабушнк- 
ца.

И тази година в Бабушница 
се проведе вече традиционния 
младежки фестивал, който ерга 
ницира Общинския комитет на 
Оьюза «а млвдежта и родния 
клуб на студентите и среднош
колците. Тези година в манифес 
тацията взе участие и селската 
младеж.

Първо място по волейбол спе 
чели отборът на село Камбелев 
ци. а по малък футбол се нало 
жи отбора на Бабушница.

На победителите в спортните 
състезания бяха раздадени на
гради.

Д. Николич
КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОСТИ

ТЕ В НОВАТА УЧЕБНА ГО
ДИНАОт септември - 

в новото училище
полготвеш! лица.
5 математици, 3 преподавтели 
по руски език. 2 по сърбохъР 
ватски, 2 по български език, 
1 по общотехническо образо-

От бюджета на Обинската 
скупщина не може много да 
се очаква. И без това в тази 
година средствата ще са огра 
ничени и строго разпределени 
Бюджета за учебното дело за 
тази учебна година вълиза на 
105 милиона, което с 32 мили

От преди няколко дена в 
Паля се строи нова училищна 
сграда. Сградата се строи 
чрез .местно самооблагане. На 
селението от селото ще даде 
работна ръка в стойност от 
два милиона динара. Общин
ската скупщина ще отпусне 
3 милиона динара; за строителен 
материал и професионална ра 
ботна ръка.

Сградата е трябва да се 
върши до септември.

вание и др.
Един от належащите про

блеми са и помещенията. В се 
гашните условия единствено 
в Божнца тоя проблем е раз-у иего 

лоши она повече в сравнение с ми
налата година Впрочем и то
ва не е достатъчно да се раз 
решат (проблемите на учили
щата. макър че тази сума пре 
дставлява повече от половин 
от бюджета на Общинската 
скупщина. Единствено на цен 
трал ните основни училища об 
щината ще задели по 2 милио 
па за набавка на нагледни 
средства и обзавеждане на ка 
бнетите. Това е незначителна 
сума, с кото много не може 
да сс направи.

На 26 юли вечерта, на заклю 
чителните тържества, беше из- 

културно-художествена решем.
В Клисура и тази голина ще 

остане недовършена училищ}-
липсват

несена
програма от забавни и народни 
изпълнения. Специален 
присъди награди най-добрите из

жюри
децата американецът 
сой е дошъл до 
че 61 на сто от децата леваци бщината не е състояние да о-

пълнители.
Беше избрана и „красавицата 

на фестивала”. За първа краса
за-

В. В
I

те си защото му вярваше.
Той спусна писмото на дъще

ря си ий масата и видя двата би 
лета за кино.

Не,, няма вече кино, кафене
та и танцови! Изведнъж разбра, 
че неговото място е край Роса и 
Божана.

На тях е 1 покои повече от все 
1сиго на този свят.

Те го обичат исироно, чакат 
го и му вярват безкрайно.

Как ли през цялото време но 
си помисли за това?

Ето, «шемвлк» щеше да напра 
ви голяма глупост^.

Първото гшомо на дъщеря си 
внимателно сви и сотоиси в пли
ка. Малко възбуден, взе палто 
то си и изфуча на улицата. Тоз 
час се отзова на пощата. Сър
цето лудуваше в гърдите му 1со 
гато взе молива.

„Елате, чакам ви ма 
всеки ден. Много ви обича ва
шия татко и съпруг. Оголи.”

Телеграмата ще притигиа бър

БАЩА Борис ТОДОРОВРАЗКАЗ В. Велинов

Квартири за 

просветните 
работници

един ден ще заведе детето в гра 
да. Преди не можеше, защото ня 
маше квартира. А сега, какво 
оправдание ще намери сега? Те 
двете, горките, и не сънуват, че 
Тези дни беше съвсем вероятно 
да ги напусне и двете завинаги...

„Мама често боледува, слабо 
се храни и нещо крие от мене. 
Аз бих и й помогнала да знаех 
как. Тата. ела, мугого еи ми му 
жеи. Мама сигурно няма да ти 
пише за това. и аз ти пипна тл 

знае. Тата, боя се

що. Но дали това с достатъч
но? Няколко хиляди 
един или два колета с роклич
ки, това е 
през ума му.

Тата, моите другарки винаги 
се разхождат с бащите си, а аз 
само понякога с майка, или из 
общо ие излизам, а така хуба
во е у кае вечерно време край 
чешмата”.

Колко пъти тя

Мили татко, вече научих дя 
пиша. Ти отдавна ни напусна и 
не вярвам, че ии знаеш. Вчера 
получихме твоето писмЬ и ар то 
прочетох. Много ни е мило. че 
си добре. И ние тук сме добре, 
аз пораснах много”...

Ръката ка Стоян затрепера 
В писмото той виждаше ръката 
на своята дъщеря Божана. Ма 
кар и писано с несръчна детска

беше му

месечно.

всичко — минаваше

На последната сесия на Об 
щинската скупщина в Босиле 
град е взето решение 
жилищна срада в Бистър Аа 
се даде па ползване на основ
ното училище. Това до значи 
телна степен ще се разреши 
жилищният проблем иацросве 
тиите работници.

На сесията също така бе 
взето решение на училището 
да се отстъпи още една сгра 
да, в която да се оформи ин
тернат за учениците от отда
лечените села на този район.

една

излизаше на 
разходка край чешмата! Особе 
но пролети» времр, когато всич 
ко набъбне и оживее, край чеш 
мата се събираше цялото село.

„Снощи играх в една пиеска, 
която готвеха младежите. Пеех 
и беше^много хубаво”.

Па да, негова Божана оЩе ие 
е била в истински театър не е гл 
едала нггго един куба в детски 
филм, нито куклен театър. А 
той? Къде ли още не е бил 
както дойде в ,трада. А на Бо

ръка и прости думи, 
необикновено драго. Напомняше 
му за неговото детство. Почер
кът същия като неговия когато 
учеше основно училище.

„Била оъм твърде малка ко
гато си отишъл, майка те изп
роводила до гарата, а аз* съм от 
ишла на училище. Отдавна беше 
това и аз едва си спомням. Ис 
гина. вряка година -ги идваш за 
ден-два, но аз искам с мама и с 
тебе винаги да бъда. Тата, ида 
в трето отделение и учителката 
ми казва, че ще получа книга 
еко продължа да уча добре.”

Колко много Божана му на 
помняше за неговото детство!

Па и защо да не бъде като не 
го? Как за това никога до сега 
да, не мисли? Истина, на съпру 
гата си и на Божана винаги пра 
ща поравно тгари. Колети — съ

мамада не
сериозно да ие оаболее. Тя мно 
го работи, а аз не мога да й бъ 
да отмл на за всичко. Много поз
драви от маМа и от мене. Божа 
на”.

гарата

Роса болна! Може би предчу 
иегштата с мене. Казвавствува

се обикновено, че ясените пред 
чувствуват кога съпруг-ьт 
ги занемЬрява. И това полска 
я убва, но пак упорито мълчи, 
не се оплаква. Той е крив, само 
Той е крив за нейната болест. 
Това добре го знае. Тя само се 

■негова

зо.
Сгед три-четири дни ще попе 

да на разходка своята Роса и Бо 
жатгп. Толкова много неща ще 
им покажа в града. И той още 
сега чуваше любопитните пъпно 
си, виждаше спокойната усмив 
ка па своята Роса...

Ето колко малко трябва на чо 
пол и да бъде щастлива.

Само едно ттиюмо, написано от. 
несръчна мила детска ръчицз...

Стоял чакаше с не-гьрпопие.

им

жана и па жена ои пише къси 
писмо, оправдавайки се, че е за 
ет. А къде ли бързаше? Защо 
ги лъжеше?

„Мама постоянно говори, че 
ще дойдом при теб в града. Тат 
ко. нали при тебе е много хуба 
во. ИмЬ много хора и деца...”

Горката Роса се надяваше, че

Роса. Несрамува
се осмели ив очите да то поглед 
не. Та мо тихо шепнеше: ,,Ти си 
така горд... С тебе бих искала 
накрай света... ,/И тръгна за не 
го против волята па родители-



Те
*'Л1лЯ&Ж~

(Л<7Слади& Стрймщ*
• » ч

ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ
'ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ •••

Смърт по време 
па гощавка

долара присъствува като чети 
рииадесети гост, Ако е иеобхо 
димо да бъде облечен по-офи 
циалпо, или да има орден, то 
гава цената се повишава, ка
то може да достигне дори до 
20 долара *а необходимото 
присъствие.

... нашият познат поет Йовая 
Йоваяович З.май е показвал гол 
яма любов към писането на сги 
хове осце «а пет години. Щом 
научил да пише бахца му купил 
книжка със стихове. На кори- 
цата на таз<и книиккв. написал 
следното: „Стари стихотворения 
еа младия поет”.

... в творчеството иа Шекспир
ти, я омразата само 228 пъти 
ти, а амроазата само 228 пъти.

...известният изобретател Еди 
сой напоавил гярез 1878 година 
един вид телефон за глухи нар 
счел. мегафон., Така се /наричат 
днес апаратите за повишаването 
на тена: тръбата, с която си слу 
жат филм ските режисг»ори. Как 
то и големите тръби на старите 
грамофони. фуниите, с които 
се служат високоговорителите 
на спортните игрища и др.

... старите египтяни имали чу 
ден обичай: под езика на умре 
лия слагали един вид буболеч 
ка, която сяятали за 
на безсмъртието.

... превозът от Европа за Аме 
рика през 1620 година е бил из 
вънредно скъп. Със същите па 
ри днес могат да ггьтуват двама 
пътници в първа класа в най- 
луксозния презокеански пара
ход.

Политически
доклад

Историкът Херодот твърди 
че сред старите египтяни съ
ществувал доста чуден обичай 
а особено между но-състоятел 
лите хора. След обилна гощав 
ка в дома на някой богаташ 
винаги сс изнася един сандък 
в който лежи кукла — м-ьрт-

Колхнда - родилата 
иа пшеницатаза петдесет хилядарки!? Гле

стара,
Другаря Петър е весел. 
Преди -няколко дни полу

чи задача да напише вазкеп 
политически реферат и сега. 
той с
революционни, красноречиви 
изречения на .младата маши 
написка, чувствува как сър-

дай го ти, .майка ж|у 
ние да не еже бозали па стъ 
лб та не знаем! как 
тази работа!

вец.
Тази кукла са показвали па 

всеки присъстващ като им е 
говорено: „Хвърлете елин по
глед към този човек, след см-ь 
ргтаспи вие ще приличате на 
него, Затова сега пийте и се 
веселете!”

Известно време се предпола 
гало, че Херодот е измислил 
този обичай, но по-късно бил 
намерен и едни писан доку
мент, от който може да се 
прочете същото твърдение, 

Този документ днес се пази 
в един лондонски музей.

Къде е родното място на гпне 
кицата? Откъде е тръгнала в за 
воевателек /поход по света?

Люлката на днешните видове 
дърнени храни е древна Колхи- 
да. Това е установил неотдавна 
В. Менабде, член на Академия
та на 'науките в Грузия.

Академик Менабде успял да 
определи историческите степени 
>га развитието на пшеницата. Той 
установил, че в Западна Грмзия 
виреят някои видове пшеница, 
каквито е имало по време на не 
неолита. Те вече не се срещат в 
останалите периоди на древни
те култури. Зърната на днешна

върви
глас диктувавесел

Ца какво от това ако ме 
по-малко? Ко

го интересува него!?... И 
сложа в

не ме коства
кво
аз искаж. нещо да 
дясоба си, разбира се Точно 
ака му кажи, ами как/... Ви 

ти него!... Какво казва?

-цето му игриво -пистата.
— До къде стигнахме, ду

то?
Душица. главната жагиино 

вмека, която ежо преди кякол 
ко дни постъпи на новата си 
длъжност,, наведе 
над

ж го
Било би почтено и другарс- 
ки?... Ха-ха-ха! Е, наистина 
е „асурбаиипал”, брате мой!.. 
Е па, брате Арсо, иди му из 
декламирай една сказка, как 
вр мисли той?! Кажи му, че 
другарството и честността е 
едно, а парите съвсем друго 
нещо... Точно така му кажи. 
Да, да!... И съобщи ж|у още 
и тов.а, че. другарство и пот 
четност имам за износ, но че 
ми трябва, пари! Да, пари ка 
то пари, точно такива!... Ха- 
ха-ха!.. Хайде, довиждане!

нослето,
написаните редове и 

обади със звънк глас:
— и затова, запетайка, 

трябва да

символ

днешният човек 
бъде освободен от егоисгкч 
ни подбуди, 'запетайки, кои 
то...”

— Точно такЬ/ 
другарят Петър и мърмори 
повече за себе си — Няма ка 
кво ня.ча какво, хубаво ка- 
заноТ .,Освободен от егоисти 
чните подбуди”... Хм.. Друга 
рите ще останат доволни!

Навежда се над разголено 
го ряжо на хубвичкото мо- 
миче и за.нинава па други

извика Страната на 
нежпостта та пшеница не се различават ут 

зърната на най-старата пшени
ца, -намерена при археологичес
ки разколи. Значи Грузия е е- 
динственото

Френските писатели през 17 
век, а особено Малегга де Ски 

измислили

Другарят Перо избърса по 
тното си чело. поогледа 
наляво-прдяспо и запита де 
войната:

— До къде стигнахме, ду- 
шичке?

Машинописката, която вт 
ренчено слушаше разговора, 
измънка нещо.

— Хпйде, хайде! — погали 
я Перо. — Какво става, пи
ленце, какво си се разтъжи 
ла?

* * *се
къдета

се отглеждала пшеница — още 
'преди 5 — 6.000 години преди на 
шата ера.

място
дери (1606—1601) 
фантастична страна, на която 
дали името Страната на неж-

Още преди хщ.яди години, юб 
гато в Китай била откри/а ко
принената пеперуда, тя се смит-! 
ла за голямо богатство. Всеки, 
който се опитвал да пренесе се 
пето й извън п аниците на Кп 
тай бил наказван със смърт. Пра 
данието казва, че това се удало 
на един свещеник, който изне
съл семето на копринената буба

релси.
— Море, не е лошо това 

детенце! — прави си заклю 
чение. — Ще трябва жЬлко 

да се заиктере-

ността. -•—
През свободното си време 

дори нарисували картата н а 
тази измислена страна, нейни 
те планини, реки и езера, на 
които също дали фантастич
ни (и сантиментални 1гмена- 
Така на тази карта се нами
рат и имена като: Добрина, 
Любовно писмо, Голямо сърне 
Точност, Чувствителност, До
бро приятелство. Опасно море 
и пр.

така... хм
сува...

— Да, да се върнем на до 
клада, — пиши по-нататък. . 
„-ниски, егоистични подбуди, 
които са били свойствени..."

Изведнъж. тържествената 
атмосфера се наруши от 
звъна на телефона.

Нпщо — сепна се тя — ни 
що... ей така... Стигнахме до 
... „егоистични потбуди, ко- 
ито са

от отечеството й в бастуна си. 
По всяка вероятност е пренесе, 
на в Япония, която

свойствени...”били
— Ха. точно така!... Пиши 

.„..егоистични знае да цс 
ни, да отглеж(да и усъвършецст 
вува това селскостопанско инду

— Ало! — гръмна Перо не 
рвозно- — Ало! Да, Перо! О 
Арсо, какво правиш?

Лицето на другаря Пет-ьР 
(промени вид). От празнично 
то настроение не остана ни 
то следа.

по-нататък: 
подбуди, запетайка, които са 
били свойствени на пропад
налата клЬса, запетайка, а 
днес, запетайка, в нашата об

стриално произведение, така че 
днес свиларсгвото е една СТ най 
доходните отрасли у тях.

Тази карта за пръв път е от 
„Клелия”

ществепо. чертички, револю
ционна действителност пред 
с-Цдвяват бледи спомени 
мътното, запетайки, червяса 
ло минало, точка!”

печатана в романа 
от Малена де Скидери.

По-миналата година долконе 
влянци критикуваха коопераци
ята зарад някои нередности око 
ло вършитбата, в Долна Невля.

Затова л^ани когато дойде вре 
ме да се върше, от управата на 
кооперацията ги питат: „Бие 
другари, чули ли сте за народ 
пата ,,Ум царува, ум робува”... 
Щом много знаете — няма вър 
шачка.

И долноневлянци 
Сивугика и Белчо...

Сега нищо не Смеят да 
по адрес на кооперацията — еа 
жо да дойде върщачката... Ясно 
им е вече какво значи: „Уж ца 
рува, ум робува — и селското 
папски машини пасе!"...

на— Какво? — кряска в те 
лефоната слушалка, 
той да не е луд? Пое, екстра 
хладилник да му изработя

Па Смиловска
„агротехника64ЧетиринадесетиИлия Поповски

Северноамерикангатте нико
га не позволяват на тяхна ма 
са да седят тринадесет гости. 
А какво да се прави ако чети 
ргшалесетият гост е спречен 
и не може да присъствува на 
обеда или вечерята? В Ню- 
Йрк е намерен начин да се из 
беше такова положение: из
вика се веднага по телефона 
някой си Фред Хорс, елеган
тен възрастен човек, който за 
известна напрала от няколко

Дори и ония, 
малко познават 
ските гъбата ме биха си позво 
лили подобна, грешка.

Известно е, че когато се жъне 
с жътварка — необходимо е дй 
се откосят 
коса. за да не се разнася зърно 
то, а комбайните жънат напра 
80...

които съвсем 
еелскостопа-н-

Четете и разпространявайте впрегнаха няколко откоса с

кажа тБРАТСТВО66В. „ Агрономгсте в смиловската ко 
операция направили обратното 

откосвали пред комбайна, а 
жътварката пуснали из целина
та...

Лятото е криво за всичко!...
»
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