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ВЕСТНИК ' ИА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ГО ПУБЛИК А ЮГОСЛАВИЯФВДЕГ)

В КРАЯ НА СЕПТЕМВРИ
От общия пленум в Димитровград

ИЗВЪНРЕДНА ОКОЛИЙСКА 

КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС В НИШ ДИНАМИКАТА НА РЕФОРМАТА 

НЕКА СПЕЦИАЛИСТИНа неотдавна състоялото се за 
седание на секретариата на Око 
лийския комитет на СКС в 
Ниш е взето решение, към края 
на септември да се устрои Из
вънредна околийска конферен
ция на Съюза на комунистите. 
За конференцията ще бъдат из 
готвени материали за дейността 
на Съюза «а комунистите в око 
лията в провеждането решени 
ята на Осмия конгрес на СЮК 
и на Петия конгрес на СКС в 
областта на стопанството. Тези 
материали ще бъдат 
ременио доставени на делегати
те. въз основа на които ща мо
гат по_всеетранно да се подго
твят за дейно участие в работа
та на конференцията и взима
нето на решения за по-нататъ- 
шната работа на Съюза яа 
мунистите.

Израбоващите се Тези си го
ворят. че покрай обзора 
ху досегашната 
организациите 
на СКС в превеждането на 
гресните становища и решения, 
както и решенията на Втория 
пленум на СЮК, ще бъдат по
сочени и задачите във връзка 
с по-нататъшното стопанско раз 
витае и усъвършенствуване «а 
обществено-икономическите 
нищения в околията.

Дейността в подготовките за 
извънредна конференция, как
то и становищата на вече съ
стоялите се извънредни конфе
ренции еча първичните и общин 
ски организации, 
ангажирането на Съюза на ко

мунистите тв-ърде успешно е на 
сочено към разрешаването на сто 
папските проблеми. С творчес
кия си подход, ширина 
пенията да се открият собстве
ните възможности, тази дейност 
допринесе всестранно да се су
мират положителните опити, да 
се съгледат слабостите и да се 
заемат становища за по-последо 
вателно провеждане на конгрес 
ните становища и по-бързо раз 
решаване на належащите проб
леми.

Още

и теж-

— Стопанските организации бавно се включват в новите условия 
— За цепите на комуналните услуги е нужно допитване с гражданите

сното" проектопредложение за 
определяне на надценките в 
оборота на дребно. Това гово
ри, че трудовите организации 
на бърза Ръка са правили ка 
лкулациите и без сериозно об 
разложение са ги изнели пред 
отборпнците.

Разбира се, тези предложе
ния на цените едва втория ден 
бяха приети от Общинската 
скупщина. Характерно е, че в 
подготовките не участвуваха 
с а м о у)п ра в и т е ли ите органи в 
трудовите организации и на 
Общинския Съвет. И покрай 
това, макар че са одобрени 
предишните надценки, в до
клада се изтъква, че те са ви 
сокм зарад повишената осно
ва, от която се изхождало при 
определянето им. С това са по 
вишени и цените на някои про 
изведения, което доведе до на 
маление на оборота.

Пленумът се съгласи да се 
мине към повторно калкулира 
не на цените на продуктите 
за широко потребление, коик 
то определя Общинската скуп 
щина и стопанските организа 
цип, за да не търпи жизнено 
то равнище на трудещите се. 
Това предимно се отнася до 
хлебните закуски, млякото, 
въглнщата и др. Паралелно с 
това „7 юли" и„Услуга” ще 
трябва да попълнят асортимен 
та На стоките си, защото се 
чувствува недостиг от някои 
произведения.

И след десет дни работа в 
провеждането на новите мер
ки, цените на комуналните у

(Следва на 2 стр.)

Е досегашната активност в подготовките и про-
мерки и решения в 

Димитровградска община ясно дойдоха до израз две 
тенденции — в първата фаза трудещите се единодушно 
приеха реформата като неминуемост в Развитието на 
производството и стопанската система, докато десетдне 
вниге усилия в провеждането на новите мерки и поста 
новлення показаха, че някои „стари причини" спъват 
динамиката на новите процеси.

веждането па новите стопански

прежде- по-засилената отговор
ност на организациите и ръко
водствата на Съюза на комуни
стите в създаването еча условия 
за разрешаване на определен-* 
проблеми, преодоляване

идейно-политически и 
други слабости, за по-бързо сто 
гтанско развитие на околията в 
новите условия — това е основ

на из_
е сетни

В общината, в която има 17 
стопански организации, има 
само 3 икономисти и един в 
Общинската скушц1ша. Зарад 
недостига от икономисти след 
10 дни усилна работа в провеж 
дането на новите мерки почти 
всички трудови организации 
все още вършат изчисления и 
не е известно в какво положе 
ние ще се намерят те след пре 
разпределението на 'средства
та, в какво положнеие са не 
посредствените производители 
н какво е действието на дру 
гите - стопански елементи, кои 
то представляват същността 
на реформата на стопанската 
система.

Следствие на това, все о- 
ще няма ясни елементи, кон
то да обясняват положението

на Общинската скупщина, ней 
ннте органи, учебното дело и 
др. Няма

ко-

ясни показатели и 
зарад това, че няма сили, ко
ито да изчислят и измерят вси 
чки икономически категории, 
които определят производство 
то и доходите в общината.

Оставят впечатление

ната концепция ма материали
те, които ще бъдат подготвени 
за конференцията.

Освен това в тях специално 
място ще зае&Ф селското стопан

БЪр_
дейност на

и ръководства 
кон-

ство и развитието на обществе- 
но-1 икономическите

и по
добни мнения в разисквания-отношения 

на село. по-нататъшното засил- та и в уводното изложение на 
неотдавна състоялия се разши 
рен пленум на ръководствата 
на обществено-политическите 
организации и директорите на 
стопанските организации в Ди 
митровград във връзка с про
веждането 
ски мерки. Затова се изтъкна 
необходимостта от обезпечава

ване на кооперациите чрез раз
витие на производителните дей 
кости, културните и други бито 

условия на село. При това. 
видно място ще заеме обзорът 
върху дейността на организа
циите и ръководствата на СКС 
в решаването на въпросите за 
развитието на селското стопан
ство и развитието на селото в 
околията изобщо.

от
ви

на новите стопан-

показва, че пето на кадри, специално на 
икономисти и затуй се търси 
от стопанските организации да 
увеличат стипендиите като 
при това увеличат и броя на 
стипендиантите, защото това 
е необходимо за по-бързото 
развитие на общината.

В доклада, който изнесе пре 
дседателя на Общинския синди 
калец съвет Митко Томов, се 
констатира, че Общинската 
скупщина предварително от
хвърлила на бърза ръка „скро

Босилеград - иолуюдишна равносмешка

По-добри резултати от дани
Дървото полугодие на тази го

дина стопанските организации 
в Босилеградско изпращат с 
положителен баланс. Ако се и-

Кооперацията в Долно Тлъми 
но е осъществила свръхланова 
реализация от 3,5 милиона дина 
ра — тя е една от най-добрите 
кооперации в комуната. За от
белязване е. че в тази коопера 
ция дохода се увеличава по-бър 
зо от разходите, в постоянен ра
стеж е и производителността на 
труда. Нето-производството в 
сравнение с миналата година е 
нараснало с 24 на сто. Нето-до 
ходът за един работник е 3,5 
милиона динара, което е значи 
тели» над миналогодишното 
равнище. С въвеждането на сто 
папски единици — кооперация
та бележи все по-добри резул
тати, зашото това позволява по 
пълна .самостоятелност и иници 
атива в работата.

През първото полугодие коо

перацията е осъществила общ 
доход от 170 милиона динара 
като доходът само от селскосто 
пански произведения е 30 мили 
она, от изкупуването на произ 
ведения 70 милиона, хлебопекар 
мицата 6.5 милиона и тн.

Е сравнение със същия пе
риод от миналата година коопе
рацията показва свръхпланова 
реализация от 27 милиона дина 
ра в повече. Това преди всичко 
с резултат от увеличаване обе 
ма на изкупуване на селскосто 
пански произведения и повише
нието цените на стоките и услу 
гите. Производителността на 
труда в сравнение с миналата 
година е нараснала с 20 па сто, 
а осъществения доход за един 
работник — с 15 на сто.

(Следва па 2 стр.)

мат предвид условията при кои 
то работят стопанските органи
зации
решността, лоши съобщения и

1ЦрЦотдалеченост от вът- ЗА ГРАЖДАНИНА 

И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
покупателната мощ на населе
нието — можем съвсем да бъ
дем

чо

доволнин от постигнатите
резултати.

И тези път земеделските коо
перации показаха по-добри ре
зултати от предприятията. Но 
върху'този 
От данните личи, че тези ефек-

е

На широкото поле иа по 
лнтпческа активност 
дпотвннето 
пето на стопанската рефор 
ма в 'Димитровградска об
щина се състояха 
събрания и съвещания на 
обществено - политическите 
организации. Разисква 
за проблемите па всяка тру 
дола организация, коонера- 
аф|я, разкрити вътрешните 
Iрезерви, големите й-ьзмож 
пости за увеличение акумула 
тшшостта на организация-* 
та, увеличението на произ
водителността щ, труда 
тн. Установено е, че същсс 
•гвува пълно съгласие на тр 
улещнте се хора за това, че 
реформата дойде в правия 
час и че вече обезпечи мо 
бнлиос/ га на трудещите се.

Но не може да се нзбег

и предприятията н услужил 
те организации следва да 
пронзлнзах от нуждите и 
потребите па гражданина н 
производителя — от необхо 
димостта за усъгласуване 
на интересите иа граждани 
па н производителя с ннте 
реенте па комуналната об
щност.

Лко |и по-нататък този 
)1ъпрос се занемари преде 
тон сериозна опасност да 
се стесни широката основа 
на самоуправлението. Защо 
например избирателите да 
мс се консултират преди 
Да се определят новите цени 
за комунални услуги? Защо 
да не се чуе мнението на 
потребителите за надцен
ките, цените на въглнщата, 
топлинното Дърно, бурска, 
месото, сиренето и други 
продукти за широко потре 
бление, мнението на работ 
мините за неизползваните 
вътрешни резерви и по въ 
проса за личните доходи н 
авансите?

Ако вече хората дават пъ 
лна подкрепа ат реформа-' 
та защо Социалистическия 
съюз, професъюзитс, Общин 
ската скупщина нс бпхп чу 
ли тяхното мнение за отдел 
ни конкретни (мерки \н за 
това как стопанската рефо 
рма се провежда на тяхната 
територия?

в по-
н нровежда-успех има сянка.

ти са предимно резултат от из 
коггуването на селскостопански 
произведения и от търговията- 
Производството все още не е на 
преден план.

редица

се

------ —ч

II

не впечатлението, че в досс 
гапшпте усилия разисквани 
ята се намираха в кръга иа 
политическия актив, в ко
мисиите и службите, а мио 
го по-малко (тъкмо по вре 
ме на конкретизирането на 
новите мерки) — в трудо
вите колективи. До това се 
стигна) »ащото носителите 
па организираните 
са преокуппрапи и изгуби
ха от предвид необходимост 
т» от разговори с трудещи 
1ге се хора, че решенията 
ни Общнискпта

акнпн

М. В.скупщина
Босилеград



л РАТСТВСУ
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ИНИЦИАТИВА 

НА НЕОБВЪРЗАНИТЕ
По-добм резуяшя от лпнн НА МЕЖДУНАРОДНИ ТЕМИ

тнето е осъШетовило чисгг при
ход от 500.000 динара. Ако се има 
предвид, че през второто полуго 
дие ще се развие по-сикивепа 
строителна дейност, може да се 
очакват и по-добри резултати.

Търговското предприятие „Сло 
га” изпълни годишния си план 
с 43 на сто, а полугодишния — 
с 85, докато 
предприятие „Кин-Огсш” показ 
ва увеличение на оборота с 0 иа 
сто в сравнение със същия пе
риод миналата година като осъ 
ществи чист приход от 780.000 
динара.

(Продъллеснис от 1 стр.)
И лисинаката кооперация по 

положителна равносметка. 
При общ доход 141,5 милиона 

доход 14 милиона динара

коза
От много столици на необвт4* 

запито страни тези дни приоти- 
положителни отговори и оь. 

със становищата, изра- 
Ню Делхи, Кайро и Бе*

въпрос. Те се състоят в след
ното:

Виетнамката криза може да 
се разреши сам(о иа полигичес- 

в унисон с Женевски 
те споразумения. За да се обез
печат необходимите гггредуслоч 
вия нужно е да се прекъсне с 
бомбардирането на територията

Това лято светьт отново сеи пето
.— кооперацията е осъществи
ла чист приход от 3,8 милиона 
динара, а свръх планова реали
зация 13 милиона, или с 25 на 
сто в повече в сравнение със 
същия период миналата година. 
Търговията е изпълнила плана 
си за първото полугодие с 86 
на сто. изкупуването на стоки е 
изпълнено с 128 и селскостопаи 
ския цех — с 45 на сто.

В сравнение със същия пе
риод от миналата година пред 
приятията показват по-слаби ре 
зултати. Причините са разлггч- 

замразяваието на цените.

сбълсква с дилемата на война- 
Виетнамското бойно

гаг
гласие 
зени в 
град.

Въз основа

та и мира. 
поле — което след американско 
то бомбардиране на ДР Виетнам 
Фактически се разшири върху 
цялата територия на тази стра 
на — заплашва да доведе до по

гостилничарското ки начин
на кай-свежите 

информации от Ханой и Ванвснг 
се получава впечатлеие, че 

във Виетнам все пак нетон
кризата
е попаднала в задънената ули- 

че от нея м<о>же да се каца имери изход. Специалният прате 
на ганайския президент

В. Велинов
стик
Нкрумах пребивава тези дни из 
вестно време в Хакой и в Акр® 
носи охрабряваща вест, че ДР 
Виетнам не изключва възмож
ността да се намери политиче 
екзо решение за ветнамския въ

ДИНАМИКАТА 
НА РЕФОРМАТА 

ИСКА СПЕЦИАЛИСТИ
ни:
недостиг на материли, слабите 
съобщителни връзки, дори и не
достатъчното познаване на па
зара и пр. От друга страна в нл 
кои предприятия имаше органи 
зациенни слабости, което също 
се отрази върху успеха на сто- 

организации.
предприятия 'не разполагаха е 
достатъчно оборотни средства а 
напоследък все по-трудно мо
гат да ползват краткосрочни 
кредити.

При всичко това малко са пра 
вени икономии на материали и 
усилия да се намали себестой
ността на продукцията. Сравни
телно ниската производителност 
на труда също подейегвува въо 
ху сопаиските резултати в пред 
приятията.

Транспортното предприятие 
,.Весна кобила” е показало по- 
слаб успех в сравнение с първо 
то полугодие от миналата годи
на. Продължителната зим!а и ло 
шите пътища през Власгана и 
Бесна кобила, недостигът на 
гуми и резервни части се отра
зиха върху работата на пред
приятието.

През първото полугодие рей
совете на „Бесна кобила” са газ 
минали път от 418.000 км като 
са превезли 143.000 пътници и 
осъществили реализация от 60 
милиона динара. Товарният тран 
спорт в предприятието пък е 
осъществил реализация от 31 
милиона динара. Общият доход 
в транспортното предприятие 
възлиза на 92,5 милиона динара 
при годишен план от 228,5 ми
лиона. Значи годишният план 
е изпълнен с 45.5 на сто, но и- 
ма реални условия той да се из
пълни стопроцеитно.

Разходите в предприятието 
са намалени с 2 милиона, но 
превозните мощности не ое из
ползват напълно. През първото 
полугодие от тази година мощ
ностите на товарния транспорт 
са използвани само с 31 на сто, 
а в пътния транспорт — с 47 на 
сто.

% Сггрос.
Посланието на Нкрумах до 

Джонсън не намери най-добър 
но Лгандън Джонсън не 

вратата за разговори

(Продължение от 1 стр.) 
слуги още не са определени. 
И тук проличава, че „Услуга" 
не е в състояние само да сто 
ри това и зарад това била по 
търсена помощ °т Общинска 
та скупщина. В иовата прецен 
ка на стойността на услугите 
(на един от съществените е- 
лементи На жизненото равни 
ще на гражданина) пленумът 
препоръчва предварително да 
се допитват гражданите.

Освен това се констатира, 
че някои стопански ръководи 
тели по време на провеждане 
то на новите мерки са отиш
ли на годишна почивка и се 
подчертава, че такова отноше 
ние към така важна задача е 
за всяка осъда. Също така 
критикувани бяха и някои сх 
ващания, че реформата се от 
нася ,само до стопанството. 
Напротив и нестопанските лей 
ности крият големи резерви и 
тези организащш трябва сту 
диозно да се проучват. Наис 
тнна трудовите организации 
в нестопанските дейности ня
мат кадри на време да свър
шат сложните и отговорни 
професионални работи, но се 
посочи, че изходът е в по-до
брото ангажиране на съгцеству 
ващите кадри.

Особено необходимо е в то 
ва отношение да се помогне 
на земеделските кооперации, 
защото много магазини по се 
лата стояха затворени и по е 
дна седмица и повече Ани.

На края пленума прие за
ключения, които са задължи
телни за всички трудови орга 
низации и служби при Общин 
ската скупщина да ги реалнзи 
рат, защото произлизат от ко 
нкретното положение в общи 
ната и защото с тяхното реа 
лизиране се ускорява проце
сът на оделотворяването на 
новите марки.

А всяко закъснение нанася 
щети на всички в комуната.

М. Б.

отзив,
затвори
като обеща, че американските са 

няма да бомбардират 
Ханой, както искаха някои ек
стремни десни кръгове в САЩ. 
Заслужава внимание и изявле
нието на летящия американски 
посланик Харимая след завръ- 
шането му от Москва, Белград, 
Рим и Лондон за „искреното же 
лание на Съветския съюз да се 
постигне споразумение за забра** 
яване разширяването на термо
ядреното оръжие”.

Виетнам е в центъра на вни 
маиието на световната общеотве 
ност не само като поприще не 
тежки борби, в които дневно за 
гиват с десетки хора, но и кат» 
възлов проблем, от който зави
сят по-нататъшните акции в бар 
бата за мир, за еманципация на 
човечеството, за равноправни от 
кошения между развитите и 
неразвити страни.

Някоипапските
молсти

От Белградската конференция Т1а необвързаните страни

на ДР Виетнам. Това положе
ние вероятно би съдействувало 
и другата 
въпроса за прекратяване на о- 
гъня във Виетнам. Разбира се.

големи военни стълкновения на 
противоположните страни.

Последователните военни под 
крепления на противополож
ните страни на фронта, кой
то официално не е обявен, зап 
лашва с изпълнението на задъл 
женията на политическите съюз 
ници. Колко повече продължи 
кризата — опасността от по-ши 
рок конфликт е по_голяма.

В това неизвестно положение 
— което мнозина оцениха като 
положение между „войната и 
мира”, считайки, че среда ме 
жду тези две алтернативи не е 
възможна 
че между необвързаните стра
ни възникна инициатива, която 
има за цел да се даде възмож
ност на завоюваните страни във 
Виетнам и около него да се вър 
нат към разумен път 
изнамирането 
решение за критичния виетнам 
ски въпрос. Корените на кон
фликта във Виетнам, както в 
Конго, Южен Судан или Доми
никанската република, са много 
по-дълбоки. Касае се за засил 
ване на политиката от позиция 
та на силата, която се стреми 
да възпре прогресивното разви 
тие на международните отноше 

. ния.

страна да разгледа

налага се САЩ предварително 
да признаят Фронта за нацио- 

освобождение в Юженнално
Виетнам като равноправен парт 
ньор в евентуалните преговори. Н. С.

СПОГОДБА ЗА ОБЛЕКЧЕНИЯ В 

ПОГРАНИЧНИЯ ОБОРОТ МЕ
ЖДУ ЮГОСЛАВИЯ И УНГАРИЯ

съвсем логично е

към
на политическо те месеци да се постигне спора- 

зумнеие за увеличение броя на 
граничните преходи.

С тази спогодба се предвижда 
и основаването на смесена юго
славско-унгарска комисия, коя
то да се старае за прилагането 
й и да дава препоръки за по
добрение «а пограничния обо
рот.

Населението от пограничните 
области, ва което важи спогод
бата за пограничния оборот, ще 
се ползва при пътуване и от оп
ределени митнически намаления.

Тези дни е подписана спогод
ба за пограничния оборот меж
ду Югославия и Унгария, с кое 
то се предвиждат редица облек 
чения в оборота мЬжду вражда 
ните от двете страни в погранич 
ните области. Спогодбата под
писаха от името на югославско
то правителство оггьлномоще- 
ния министър в Държавния се 
кретариат ва външните работи 
Божо Димитриевич и от името

яа кРизата> тази на унгарското правителство «а пролет, седемнадесет необвърза
ни страни, между които и Юго- чалник на консулското отделе- 
славия, предложиха да се ми- ние в Министерството на външ 
не към преговори без иредусло ните работи Йожеф Татаи 
вия които ДО тогава пречеха да Това е първата спогодба от 
се стигне до допир между заво
юваните страни _ и по този на Т03и ВИД> които Югославия има
чин да се създаде подходяща от с една от съседните социалисти 
мосфера за разрешаване на ви- чески страни. С облекченията,

ГЪТТр°С В У™0011 с които тя предвижда ще се пол- Женевските споразумения. Ак-
циите на Съединените щати а зват към два милиона гражда- 
особено бомбардирането на тери ни от двете страни, 
торията на ДР Виетнам осуети- С/поред разпоредбите на епо
ха този миролюбив апел на не годбата югославските и унгарс- 
обвързаните страни. Кризата на ки граждани, чието постоянно 
недоверието с това още повече л
се задълбочи, а ведно с това и местожителство се намйра на 
възможността да се разшири до 15 километра от двете страни на 
неограничени граници. граничната линия получават

През изтеклите две седмици правото два пъти годишно да

И занаятчийско-услужното 
предприятие „Услуга” завърши 
първото полугодие с положите
лен баланс. При общ доход от 
35,5 милиона динара предприя-

м

Из »7 юли«—Димитровград

Мъки зарад неяснише разиоредби а
Делегация на 

Окръжния коми
тет на Комсомола 
от София в Ниш

— колкото е облагането върху 
оборота. Но и това решение не 
било правилно. Затова органи
те на вътрешния контрол реши 
ли да не се продават часовници 
докато не се разясни работата и 
не се види какви ще бъдат но
вите цени на тази стока. „По- 
добре е. казват в предприятие
то, и да причакаме с продажба 
та им, отколкото

Тежко бреме се стовари вър
ху плещите на търговските ггред 
приятия по време на изчисле
нието и определянето на нови
те цени на многобройни стоки. 
Трудности имаше не Само зарад 
обемистата работа, която за крат 
ко време трябваше да се за
върши. но и поради това че много 
предприятия, между които и „7- 
юли” в Димитровград, нямат до 
статъчно кадри. Затова не е чу 
до. че при новото 
на" цените имаше и грешки.

За това допринасят и поста- 
каито не са най-

В началото на тази седмица в 
Ниш пристигна делегация на 
Окръжния комитет на КомсомЬ 
лийския комитет на Съюза ва 
ла от София като гост на Око- 
младежта в Ниш. Делегацията 
ще се задържи повече дни в на
шата околия и ще посети някои 
младежки активи — работни
чески и селски.

В разговори с представители 
на Околийския комитет на Сък> 
за на младежта и младежките 

които ще посетят, гос-

да направим 
ни нанесатгрешки, които да 

вреда или ггьк да загуби потре
бителят.

определяне сме свидетели на нова инициа- минават с открити листове, кои 
тива на необвързаните страни, 
която има за цел за Виетнам да 
се намери политическо решение.
По в.рем<е на посещението на ин 
дийекия президент Лал Баха- 
дур Шастри в Югославия най- 
голямата част от разговорите бе 
посветена на тази критична те
ма. Президентът Шастри се сре 
гцна и води разговори в Кай
ро по виетнамския въпрос и с 
президента на ОАР Насър. Та-

М. Б. то не подлежат на визиране. В 
извънредни обстоятелства, като 
смъртни случаи, раждане, вен
чални и подобно гражданите 
могат да ползват правото пове 
че от два ггьти годишно да ми 
нават границата. Освен това 
предвиждат се и групови ггьту 
вания на членове да трудови ко 
лективи, културно-художестве
ни и спортни дружества. Време 
то на пребиваване от една в дру 
гата страна трае пет дни но мо 
же да се продължава.

Гражданите, които имат това 
право, според тази спогодба, ще 
Минават границата яа досегаш
ните преходи, кактго и на ония, 
които ще бъдат открити по-къс 
но. Очаква се вече в следващи

Vновленията, 
прецизни. Зарад такава непре- 
цивност в „7 юли” не знали как 
да определят цените на часов
ниците, защогго не се намират 
в скалата на разпоредбата, по
точно не било ясно към кой вид 
стоки се числят. А всичко това

СВИЖДАНЕ НА ГРАНИ
ЦАТА ПРИ „СЛАВЧЕ“
На 9 т. м. се състоя сьвмесг- 

заседание на югославската 
и българска комисии за устро
йване
ничното население от двете ст-

е от значение при определяне 
височината на данъка върху о- 
борота, който обременява про
дажната цена.

Първоначално те ги включи
ли в стоки — накит. т. е. в сто
ки от ценни метали, с което зна 
чи е трябвало да покачат цената 
им с 42 на сто. Органите на вътре 
шния контрол се спрял и върху 

— прочели в „служебния 
вестник и наггьствията” и из- 
лезло; че часовниците могат са 
мо да се наредят между стоки 
от прецизна механика, чиито 
цена се повишава със 17 на сто

но активи.
!гите ще се запознят по-отблизосвиждакия на крайгра- зи тема преокуттира и разговори 

те, които водиха на о-в Бриони 
Тито и презияек-

с дейността и живота на наша
та младежка организация в око» 
лията.

президентът 
та на Гвинея Секу Туре. Гви- 
■нейският президент на връща
не от Югославия също се срещ 
на с Насър. В Ню Делхи се 
срещнаха президентът на Уган 
да Милтон Оботе и индийския 
президент Лал Бахадур Щаст_ 
ри. В комюникетата за посоче
ните разговори значителни час 

се отнасят до виетнамския

рани. За разискванията и реше 
нтгята бе подписан протокол, с- 
поред който яа 15 август т. г. 
при „Славче”, край Босиле
град, ще се устрои свиждане на 
населението От югославска и

Чрез тази делегация, Софий
ският Окръжен комитет на Кса* 

гостуването н®оомола връща 
делегацията яа неотдавна пре
бивавалата в София делегация 
на Околийския комитет На Оьк>

това
Границатабългарска страна, 

ще бъде отворена от 6 сутринта
до 18 часа вечерта югославско 
време.

за на младежта от Ниш.ти
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\ Из досието на инспектора по пазара в ДимитровградБосилеград
1ЗАЩО СИНДИКАТЪТ ЕI 

БЕЗДЕЕН В РАЗПРЕДЕ
ЛЕНИЕТО НА ЛИЧНИ

ТЕ ДОХОДИ

Цените на някои произведения 

не са калку лашивниI
г.
\ь. била определила 600 ди 

Намалениелно е
нара по килограм, 
то па
при условие, че цената на си
ренето в магазина да остане 

е. по 750 дина 
ра за един килограм. Напълно 
оправдателно е реагирането на 
гражданите за това повиша 
ние цената на бурека. По вси 
чко личи, че и тук цените не 
Са реално калкулисани.

Но трябва да се отбележи, 
че „Услуга" е намалила цени
те на някои произведения. Та 
ка например кифли от 40 гр. 
се продават по 20 динара а 
по-раио — по 25 динара една, 
хлебчета от 200 гр по 50, а по- 
рано по 60 динара, както по- 
рано, погачки от 40 гр — 20
динара, по-рано по 25 динара, 
сладки кифли от 45. гр по 20, а 
по-раио от-50 гр по 25 динара, 
козунак от Ю0 гр и сега се 
продава по 60 динара.

цена на Дърва за отопление е 
висока и затова, че големи ко 
личества Дърва се набавят от 
околните села по значително 
по-ниски цени. Освен това, ча 
стипците са схванали, че при 
определянето 
страна на Общинската скуп- 
шмна са имали предвид тък
мо тях. Сега те за 1 метъо А'ь 
рва търсят 8.000 динара- Висо

ь. Определяйки най-рисоките 
продаждни цени на някои щ-о 

^ изведения за широко потреб- 
ление Общинската скупщина в 

се да зависят от трудовия ефект. \ Димитровград е казала 
коя от трудовите организации с # че 11 п°край 
какви трудности се ореща в при-# Стоките, за които се отн.-сяРе 
лагането принципа в разпределе ^ шението трябва А а бъдат Фор 
нието на личните доходи от тру # мирани въз основа калкула; щ 
довия ефект и пр. И естествено, ^ ята в предприятията- Констан 
що.м като синдикалният съвет ^ тира се, че и в „Услуга" и в 
няма преглед над това положе- ^ 
ние, тге ще може да упражнява \ 
никаква направляваща роля в # Р"** . *
провежданото основните прип- # * 4 1 ■'*' '»

цената е минимално и

В провеждането на реформа
та пред синдиката стоят отго
ворни задачи, в чието изпълне
ние той има най-голяма компе
тентност. Разпределението на 
личните доходи и грижата ня
кои от предпоставките на рефор 
мата да не се изкривят в ухпърб 
ка жизненото равнище на тру
дещите се трябва да бъде по
стоянно в центъра на внимани
ето на синдиката. Всестранното* 
ангажиране «на синдикатите в 
провеждането на реформата яе-

ясно. 
това цените на непроменена, т.

на цените от

*ципи в политиката на разпреде 
лението на личните доходи.

Или друг пример: на 16 голи .. 
било свикано събрание на прд- ■; г . -жш 
вед ат е лотото на Общинския син $ 
дикален съвет и председатели- ^ 
те ка синдикалните подружнп- ^ •. у-, -
ци, на което трябвало да при- ^ ':'*А 
съствуват 28 души. Но на съб- ^ 
ранието дошли само трима! Зна ^ ? 
чи, че някои и от седемте чле- 4 ' 
нове

2
*

но е определено «а последното 
пленарно заседание на Ценгграл 
ния съвет на Съюза на югослав 
ските синдикати. Оделотворява 
нето на тези решения в ежед
невната практика в предприяти 
ята и учрежденията зависи от 
общинските синдикални съвети, 
от тяхното насочване дейността 
на синдикалните

I

2 | не у.на председателството 
са дошли на събранието. А от ^ 
тези седем петима са членове ^ : 
на Съюза на комунистите. Веро # 
ятно и лгежду председателите $ 
на подружниците има членове 
на СКС. А главна тема на съб- ^ 
ранието трябвало да бъде — ^ 
задачите на синдиката в прове- ^ 
ждаието на новата стопанска # 
реформа...
-•Въпреки многочислените и от_

Същото предприятие е уве 
димило цената на кашкавала 
с 300 динара. Сега един кило 
грам кашкавал продава по 1300 
динара, като го набавя по 1.150 
динара. Сиренето, понеже и- 
ма набавено доста преди пови 
шението на цените сега се пр 
одава по 750 динара, т-е. по ста 
рите (цени. Доколкото „Услу
га" набави сирене по благопри 
ятш-г цени от кооперацията в 
Барйе, цената няма да се по
виши.

Iподр мжнз-щи.
Въпреки тази голяма роля на 

синдиката в провеждането на 
р)вформй,та,. Жрис(гално 
му задачи 
ганизация в Восилеградска об
щина все още е бездейна. Ця
лата досегашна работа се със
тои само в едно съвместно съ
вещание на Социалистическия 
съюз.
младежта, което е било необхо 
диздо и плодотворно. Но вместо 
след това съвместно съвещание 
на общинско равнище, Общин
ският синдикален съвет да про
дължи работата си в своята об 
ласт, в установяването на по
чести контакти със синдикални 
те подружници, в насочването 
тяхната работа —, то настъпи
ло неоправдано затишие.

Колко настоящата бездейност 
на синдиката е несъвместима с 
условията в провеждането 
реформата на територията на 
общината, 
данни: Общинският синдикален 
съвет не разполага с никакви 
сведения за положението в раз 
пределението на личните дохо-

щясните 1синдикалната ор 2 2 т-

IСиндиката и Съюза на
говорни задачи на Синдиката, 
председателството на Общин- ^
ския синдикален съвет, а също ^ 
така и целият съвет, досега не #

Ог едно съвещание

Ако някъде цените са опре 
деляни „от око” това е цената 
на млякото". За този артикул 

калкулация”, 
пазара.

^ ните не са определени спо- 
^ ред напътствията на Общиис- 

нове на СКС. ^ ката скупщина, а машинално
Посочените данни ясно гово- ^ сц приети най-високите цени 

рятуче Общинският синдикален 2 
съвет и председателството

предприятиятието „7 юли" це ка е цената и на въглшцата 
„Костолац”, казва инспектора 
по пазара. В Ниш същите въ 
глшца се продават по 8.200 ди 
нара, а в Димитровград 11.000 
за едни тон! Предприятието е 
искало да се одобри продаж
на цена от 12.000 динара! В те 
зп калкулации са събрани и 
онези разходи, които произли 
зат и от лошата организация 
на работата около товаренето 
н натоварването. За изтоварва 
нето от вагона предприятието 
е искало да му се признаят и 
по 1.000 динара за един тон. 
а за превоз до депото по 300 
динара. Общинската ^скупщи
на за всичко това е определи 
ла само по 500 динара за тон.

са устроили . пито една среща. 
От 25-те членове на Общинския 
синдикален съвет 16 са чле_ няма злгкакв!а 

казва инспектора по 
Ибтина, Общинската скупщи
на е определила най-високата 
продажна цена по 130 динара

предложени от същите. По 
на ^ този случай посетихме инспек 

съвета не са правилно разбра- ^ тора по пазара и записахме 
ли ролята и задачите на синди ^ следното:

провеждането на рефор- ^ 
мата и в развитието на самоуп- ^ Предприятието „7 юли” е 
рявителтгата система или пък ^ прдставило искане до Общин- 
яесериозно се отнасят към при # ската скупщина да им се одоб 
етите задължения. Затова пър- 3 ри цената на дърва за отоп- 
ричните организации на СЮК 3 ление по 9.150 динара. Отбор
ни трябвало да поискат отговор 8 ниците не приели това предло 
ност от своите членове, които /. жение и заявили, че 1 метър 
са изорани в Общинския си ни и- V. е:кален съвет и в пгедседателет- I буКОВИ Аърва МОЖе ^ СТрува 
еото му, за да се сложи край на ^ най-много 8.800 динара. За Ди 
■настоящата бездейност. П. /у- митровград уакаВа продажна

за едни литър, но по всичко 
личи, че тази калкулация не е 
реална. Не е и заради това, 
че производителят не знае кол 
ко струва производната цена 
на млякото.

Все до 2 август месото е про 
давано по старите цени, защо 
то в месарницата е имало ре 
зерви. Решението е определило 
цените на различни видове и 
класи месо. Поставя се в-ьпро 
са, кой ще контролира класи 
те в месарницата и цените по 
които се продава месото, кое 
то е извън класите. Няма ли 
да се случи, че тази Категория 
месо, както и досега, да се 
продава за първа или втора 
класа, макар че решението на 
Общинската скупщина иска 
такова месо да се продава за 
20 на сто по-ефтино от опре 
делените цени на класирането 
месо.

ката вна

говорят и следните

ди в трудовите организации, з 
коя област са най-низки, в коя 
най-високи, какви критерии се 
прилагат в това разпределение, 
личните доходи на трудещите

Определена е цената на чер 
ния х\яб от 1З6 динара по ки
лограм, констатира инспекто
ра. Но съществува тенденция 
към производство на полубял.
От 1 до 26 юли хлебопродав
ницата продала 19.151 килог
рама хляб и то черен 19.151 
килограм, и полу бял 16.156 
килограма при пена от 105 ди 
нара за полу-белия хляб и 92 
динара за черния. Сега се за 
белязва, че консумацията на 
хляба е в намаление; така ма 
пример па 26 юли са продадени 
680 килограма черен и 660 ки
лограма полубял хляб. След 
интервенцията на инспектор,-, 
по пазара и оправдателните за 
бележки ма гражданите увелп 
чепа е продажбата па черния 
хляб. Така ма 27 юли е пронз 
ведено 1.046 килограма чепен те можеха да се купят на на 
оляб и 529 килограма полубял свободния пазар за 120 динара, 
хляб. Гражлашгте не са лопол 
ни от качеството на хляб и 
„ако остане така "и занапред, 
шс се принудим брашното ля 
ладем па анализ" казва пие 
лектора по пазара.

След новите сшоиански мерки

ЗНАЧИТЕЛНИ ПРОМЕНИ В СТОПАНИСВАНЕТО
Ориентация към откриване на неизползваните вътрешни резерви

рациите. От полугодишните ба
ланси личи, че селското стопан
ство е рентабилен отраст>л- В 
настоящия 
ност на кооперациите се нами
рат около 1,500 ха обществена 
земя! Тя обаче не се използва 
най—рационално и това пред
ставлява огромен ресурс. Анали 
зите сочат, че ще бъде необхо
димо да се проведе арондация 
и комасация на тази зимя. за 
да вдже да се изполава напъл 
но. Освен това кооперациите ве 
че напускат досегашния начин 
на производство на „все и вся” 
и се ориентират към специали
зация на производството.

Анализите показват, че трап 
спортното предприятие ие може

Пулсът на новата стопанска 
реформа вече се чувствува във 
всяка стопанска организация в 
Босилеград  ско.

Понеже боаилеградските пред 
приятия са предимно от услу- 
жен характер, някои от тях се 
намериха в деликатно положе
ние. И в рамките на новите сто 
паш-ки условия те поемат нов 
път.

Щателните пресметвания в зе 
меделските кооперации в кому 
ната показват, че те няма да из 
паднат в затруднения, раз и бра 
се, доколкото навреме минат 
към по-организирано селскосто 
папско производство. Занапред 
търговията няма да бъде гаран 
пия за рентабилност на коопе-

да се включи в новите условия 
с 3,5 милиона динара. Цените 
на превоза са покачени (в път
ническия с 22, а в товарния с 
18 на сто), но разходите надхвър 
лят и новоопределените цени. 
Предприятието до края на го
дината ще осъществи свръхпла 
нова реализация от 16 милиона 
динара, а разходите ще достиг 
нат сума ст 19,5 милиона. В пред 
приятното намират, че тук ре
зервите се крият в използване
то на работната ръка. Затова 
може да се очаква/ че в „Вес
на кобила” ще дойде до извест
на реорганизация на работата. 
Също така занапред щс се дър 
жи повече сметка за то-пълно 
ползване на мощностите, особе 
по в товарния транспорт, ще се 
пестят време и материали и пр.

И гостилничарскюто предприя 
тие „Кин-Стои” са намира пред 
среиозии затруднения. Оборо
тът, след покачването на цени
те, е в намаление. Предприятието 
не притежава собствени помеще 
мия, ие разполага с достатъч
но оборотни средства. Търговс
кото предприятие „Слога” се 
включва напълно в новите ус
ловия. Личните доходи в пред
приятието ще се помпат с 20 на 
сто. И за „Услуга” няма опас
ности. Цепите на материалите 
са повил гот ги с 10 на сто, ио за 
сметка 4, а това — повишени са 
и цените-на услугите. Намерено 
е. че в тоба предприятие съще
ствуват но използвани резерви 
— в недос т-атъчното използва 
не на мощностите. Затова някои 
цехове зяпай юд ще работят в 
две смени, а тредтгриемат се и 
мерки за увеличение производи 
телността на труда.

На пазара няма вълнение. 
Но забелязва се, че цените на 
маляват. Килограм домати на 
30 юли се продавал по 140 до 
180 динара за един килограм, 
а чушките от 140 до 300 дина
ра. Обаче на 4 август домати-

момент в собстве-

а чушките за 140 до 200 липа
ра за един килограм. Яйцата 
са малко и се продават по 40 
динара едно, вместо по 30 до 
35 динара, както беше преди 
шиата цена. Сега едно пиле мо 
же да се купи по 700 динара, 
сиренето по 650 динара, царе
вичното брашно по 100 дина
ра, а орехите по 300 динара 
едни килограм.

Може да се каже, че "досе
гашното положение иа лимит

От всичко топя иай-голямо 
негодуваме предизвика йена
та иа бурека, който за закус
ка най-много консумират бек 
яритс, между конто има най- 
много работници. Консумаци
ята на това произведение е 
намаляла, а с топа и произвол 
ството. Така например на I ровградския пазар може да се 
август „Услуга" е хвърлила охарактеризира като Фаза па 
около 2,5 кг. бурек и около 100 стабилизация, к-ьЛето всички 
кифли, затова че ие били елементи, иа които реформата 
продадени. Причината за това с хвърлила удар не са до- 
не са само високите цени, по шли до изражение и все още 
и консумацията е намаляла за има изчаквания и изравнява
щото много от работниците ие според близките пазари. В 
сега използват годишната си някои случаи е необходима 
почивка. Иначе по новите не Интервенцията На рбщпнека- 
нн едно парче бурек от 172 та скупщина и на ниснекцн- 
грама струва 100 динара. „Ус ята по пазара, така че ие- 
луга" продава един килограм ните на някои потребителни 
от това произведение ио 580 прдуктн биха се свели на най 
динара килограм, • а първоиача малка мерка.В. В.
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Примерно организирана 

здравна служба
г?шесгвена

„Битие" за квартиринищо иа селска амбулаторна. 
Напротив, тп е образцово обза
ведена 
и падат 
ски здравни станции.

В грижите за здравеопазване 
то на населението модицински- 
те работници от здравната стан 
цип се погрижили да обезпечат 
р амбулаториите и лекарства,

та па обществено-политически
те организации и общината. Ре
зултат па тази с-ьвмеспга дей
ност са новопостроените сгради 
на амбулаториите в Клисура в 
стойност пад 12 милиона дина
ра и в Вожица над 8 милиона 
динара.

Ако строежите са резултат и 
на известна обществена помощ,

поИа добре организираната здра 
вна защита иа населението в 
община Власипа-Оюруглица мо
гат да завидят не оамо планин
ските и беднн общини по села 
та, но п някои малки градове. 
Разклонени здравни пунктове 
на Здравната станция иа Власи 
на-Округлица обхващат всички 
райони — Клисура, Божица и 
Рид. Някои от пунктовете, как- 
то например амбулаторията в 
Клисура, ггмат по-обемна работа 
п са пс-добре обзаведени от одра 
Епата станция. Всяка амбулато 
рия има свой постоянен лекар. 
От това прави изключение само 
амбулаторията в Рид, където ле 
карят от Власина-Округлица о- 
тнва два пити седмично да п-ър- 
ши преглед. Покрай това амбу
латорията в Клисура има и сто 
матолог, който седмично два 
ггътн работи във Власина-Округ 
лица. Обемът в работата се виж 
да и от полугодишния финан
сов баланс както на цялата Здра 
вна станция във Власина-Округ 
лица, така и в амбулаториите 
поотделно. На края на помина
лото шестмесечие цялата Здрав 
на станция има чист доход 
6.590.000 динара, докато реали
зацията на амбулаториите из
глежда така: Клисура, 7.750,860 
динара, Власина-Округлица —
5.725.806 динара. Божица —
4.369.807 днн., Рид 
дмн, а зъбната амбулатория — 
3,047.635 лист., и лабораторията 
— 1.890.100 динара или вкугтна 
реализация ча Здравната стаи 
ция — 24,325.734 динара. За то
зи период са направени 92.618 
обслужвания в амбулаториите 
на станцията.

Разширената здравна мрежа, 
на територията на общината и 
добре обзаведените здравни ам 
булатории е резултат на пет- 
годшчиа упорита и систематич 

, на работа преди всичко на здрав 
ните работници, между които 
особено се изтъква лекарят от 
Клисура СТаменко Христов, кой 
то сега е и управител на здрав 
ната станция. Разбира се, в мчо 
го значителни акции в развитие 
то на здравната защита, на ггьр 
ро място изграждането на амбу 
латортш, не изоставала помощ-

амбулатория, 
м много по-полеми град-

каквато
През войната всички укрепени места се заемаха 

с борба. Някои по-големи укрепления се заемаха в не
равна борба и с атака „на нож!". Така беше през вой 
пата. Но след свърша валето на войната някои бойци 

г Димитровградско продължиха борбата—не за заема
не на укрепления, а за решение на свои квартирни
въпроси.

Борбата през войната беше жестока; но завтьрши 
с победа- Борбата за квартири продължава вече дваде
сет години и още се не вижда изхода й...? ’■>

ш Да б-ьлем по-конкретни...
Илия Зла-гаиов по време на окупацията беше не 

работник, партизанин, член на Околийския ко 
СКОГО, добър работник. Така беше в мина- 

той заболя от тежка 6о-

Шш
'
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■ /V легален
% митет иа

лото. Прели няколко години 
лест. Направи операция от тумор на малкия мозък и 
след това изгуби способност да говори, слух и движе
ние. Години вече е прикован за леглото. Той и негово 
то семейство се намират при твърде трудни условия.

Преди да се разболи другаря Златанов бе слу
жащ в митницата в Гевгелия. След ^операцията остана 
в къщи при родителите си в село Желюша. Целокуп
ният му багаж остана в квартирата в Гевгелия. Затова, 
тон се обърна с молба към Общинската скупщина в 
Димитровград за квартира. Дълго време и най-отговор 
ните ръководители в Общинската скупщина му ооеща 
ваха квартира. До сега молбата още не е решена. Дру 
гаря Златанов се обърна и към Общинския отбор на 
Съюзените организации иа бойците за помощ...

\
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•V - Сега да видим и вторпга страна на въпроса... 

Ако Общинската скупщина ие разполага с поА- 
никой не може да прави белеходяща квартира тогава 

жка иа другарите от общината, не до сега не са реши 
ли въпроса на другаря Златанов. Касае се Тъкмо оора 
тото. През миналата година бяха 
двустайни апартамента 
тези квартири участвува с парични средства и органи 
зацията на Съюзените организации на бойците. Обаче 
случи се онова, което никой не очакваше. С квартири 
те на бойците Общинската скупщина си разреши няко 
и кадрови въпроси. Една от тях бе дадена на местния 
лекар. Никой не е против лекарите и всички останали 
служащи иа общината да имат хубави и хигиенични 
квартири. Но никой няма да се съгласи квартирите 
предназначени за участниците в Народоосвободителната 
борба да се ползват от Обинската скупщина за АРУ-

1.541.526
А.у.буаато-рията в Клисура

то вътрешното обзавеждане е 
дело изключително на здравни
те работници, в което може да 
им се завиди. Нека посочим на 
пример амбулаторията в Кли
сура, която преди пет години 
нямала мито мантия, а за ме
дицински уреди и дума да че 
става. Днес тя е отлично обзаве 
дена. снабдена с всички нужни 
съвременни инструменти. Пок
рай другото разполага със зъболе 
кареки уреди, а сега о боа вежда 
п специална зъбна техника, в 
която ще се изработват зъби.
Накъсо казано, просторната че 
кална с достатъчно скамейки, 
помещението за превръзване и 
инжекции, лекарската стая, зъб 
ната амбулатория, лаборатория 

всичко това не подобава

построени четири 
за бойци. В изграждането наза да направят върлюжпо пове- 

гте облекчения на своите ладиен 
тп. Амбулаторията в Клисура, 

■аптеката от Боси-по договср с 
леград. разполага с най-разно
образни готови лекарства. 
Божица здравните работници 
полагат грижи за обеапеча- 

лекарства за болните. Вся

И в

в а ме
ка сутрин изпращат рецептите 
в аптеката в Босилеград и на
обед болните получават нужни
те лекарства. С тази помощ па
циентите се избавят от излиш
ни р.аш-госки до Босилеград или 
Сурдулица, 
км, както и от губене иа време 
през работните сезони.

ги целн.
Случаят на другаря Златанов не е осамотен. Из 

вестно е на всички, че в Димитровградско само още ня 
колко бойци нямаг квартира. Да се разберем, само ня 
колко души са без квартира. Тъкмо е затова за очуд 
ване — защо не се разрешава квартирния им въпрос.

■кьдето има аггге-

През войната укрепените .места бойците заемаха 
с борба, — своите проблеми разрешаваха с атака.

Нужно ли е сега своите проблеми да разрешават 
по същия начин?!

Няма съмнение, че тези успе
хи се дължат до известна сте
пен и на правилната 
политика в областта на здраве
опазването. Макар че Власина- 
Округлица е една от иай-слаби- 
те и най_захвърлени общини, в 
амбулаториите на нейната здра 
вна станция работят трима ле
кари, един стоматолог, три ме
дицински сестри, две акушер
ки, четири болногледрчи, а в 
скоро Бреме ще дойде и зъбо
техник. Същевременно Здпавна 
та станция стипендира един сто 
матолог. един лекар и две аку
шерки.

Освен това обезпечени са сред 
ства и в най-скоро време ще 
бъде с::абдена линейка „Волта”, 
която да облекчи работата на 
здравните работници в оказва
нето помощ на спешни случаи.

М. Присойски

та кадрова

А другарят Златанов вече е извоювал...
Б. НиколовБосилеград

НОВИТЕ ЦЕНИ - В ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ГРАНИЦИ Комисия — на дълш 

йочиЬкаТърговските магазини в Боси 
леградска комуна, макар че 
бяха отворени с известни за
къснения, поради забавянето 
на инвентаризирането, вече ра
ботят нормално. Снабдяването 
с хранителни продукти е съ
що така добро и няма никакви 
обърквания в това отношение. 
Хлябът все още се продава по 
стрчте цени, както в хлебопе
карницата на земеделската ко 
оперция в Босилеград, така и 
частните фурни, защото имат 
достатъчно запаси от брашно, 
снабдено по старите цени. Це
ните на месото още не са промр 
нени и не са определени пови
шенията, защото се очаква да 
се видят новите цени и изку
пуването на добитъка.

Тези дни земеделската коопе 
радия в Босилеград за пръв 
път, след постановленията на 
стопанската реформа, пристъпи 
към изкупуване на дребен доби 

■ тък. Овцете се заплащат но 350 
динара килограм живо тегло, аг 
нетата по 450 динара. Това зна
чи, че тази цена в изкупуване
то на дребен добитък е по-ви
сока със 70 динара, от оная пре 
ди ресЬормата.

риозна грешка по отношение на 
цените на ония стоки, които са 
освободени от заплащането на 
съюзен данък. Цените на тези 
подукти не са намалени в рам
ките на процента 
ния данък.

Общинският отбор на Соци 
алистическия съюз в Димит
ровград още в началото на пъ 
рвата фаза на стопнската ре 
форма формирал комисия ра 
координация, която е трябва
ло да поддържа връзка с вси 
чки фактори в комуната в пр 
овеждането на новите стопан

ски мерки във всичките 
фази.

Засега комисията е на Аъл 
га годшпна почивка.

Можем само Да й пожелаем 
много успехи в рекреацията и 
да смогне сили да стъпи в Де 
йствие при по-йодходящи ус
ловия ...

им

на съответ-

Причинага за това е изглеж
да недостатъчното 
законоггредписанията във връз 
ка с начина на определяне на 
новите цени от страна на ръко 
водителите на търговските орга 
низации.

Що се отнася до снабденост- 
та на магазините, 
отношение няма сериозни изме 
нения. Те разполагат с доста
тъчно стоки, някои от които са 
резерва от преди реформата, а 
други пристигат сега. • - - - 

През последните дни дойде до 
цените в съоб- 

ггътническите

следене на

Б.

Развитие на въстанието 

в Македония
и в топа

Върху развитието на Народо- 
освободнтелтгата борба в Маке
дония решително влияние пада
ше не само нейната окупация от 
страна на фашистка кобургот- 
ска България и фашистка Ита
лия, но и становището ма КП 
на България към тази окупация 
и. започването иа освободител
ната револъционна борба.

Именно, тогавашния секретар 
на ПК КПЮ за Македония Ме
тоди Шаторов се противопоста
ви на линията на ЦК на КПЮ 
по въпросите на организацията 
на нарюдоюсвободителната бор
ба срещу фашисткия окупатор. 
Той прие становището на КП 
на България, че Македония с 
капитулацията на стара Юго
славия — атава част от българ- 
приключи към Българската ко
ва е необходимо организацията 
на КПЮ на Македония да се 
проключи към Българската ко
мунистическа партия, а не да се 
вдига въоръжена борба против 
българския окупа, ор.

Това беше приз ината, че са- 
мо^в Македония гепосредствено 
след Възванието-на ЦК на КПЮ 
не дойде до въоръжено въста-

формирни и започнаха да дей
ствуват скс лекият и Куманов- 
ски партизански отряди, но бя
ха малочислени и българските 
окупационни сили успяха да ги 
разбият.

По същото време бяха разби 
ти и някои партийни организа-. 
ции, а между другите падна 
убит и известният македонски 
ръководител Йордан Николов 
— Орце.

След арестуването на Лазар 
Колишевски в началото на сеп
тември в Покрайнинския ко
митет отново започна да пре
обладава влияиието на Шато
ров. Затова бе разпуснат Глав
ния щаб и партизанската борба 
под изговор, че в Македония не 
съществуват условия за въоръ
жена борба.

■Така ЦК на КДЮ отново бил 
принуден да се бори за победа
та на своята революционна ли
ния за развитието на освободи
телната борба против Фашист
кия окупатор и в Македония. 
Всички препятствия бяха тгрео- 

„ долени и въстанието получи об
щонароден характер.

ние и развитие на партизанска
та борба.

Ако се има предвид, че ЦК 
на КПЮ въобще не признава
ше фашистката окупация и раз 
делението на Югославия, то не 
само, че ре се съгласи с такива 
анггимарксистки и фактически 
великобългарсии шовинистиче- 
ски схващания (без оглед на 
това, че. ставаха под плаща на 
съгласието на Коминтерка) и в 
началото на август изключи Ша 
торов из редовете на Комунисти 
ческата партия на Югославия, 
а в Македония изпрати свой де 
легат със задача да подготви 
провеждането на Народоосвобо- 
ната революционна борба.

Новият покрайнински коми
тет на КПЮ за Македония, чий 
го секретар беше Лазар Коли- 
шевегси издаде през септмври 
директива за начало на въоръ
жената борба и образува Гла
вен щаб на НОПО «а. Маке
дония.

Към края на септември беше 
образуван прилепеният парти
зански отряд, който на 11 ок
томври ивврърши първата въо
ръжена акция. Наскоро бяха

повишаване на 
щенията. При 
съобшения те са повишени с 22 

ГПГС} а в транспорта е 18 
на сто. Така например, според 
новата тарифа на транспортно
то предприятие ,.Бесна кобила”, 
пътнически билет за рейса от 
Босилеград до Окопие струва 
1710 динара, а от Босилеград 
до Ниш — 1470. В рамките на 
горния процент са повишени и 
цените на пътническите и трап 
спортни съобщения в рамките 
на комуната.

Макар че от формирането на 
новите цени е изминало кратко 
време, компетентните органи на 
Общинската скупщина оа гото 

предприемане на най-се

на

.

Според данни на инспектора 
по пазара в търговията яа тери 
торията на община са допусна- 

грешки. коитоти и известни 
трябва спешно да се поправят. 
Така например при някои про
дукти неправилно е засметвана 
ноЕа печалба, въпреки 
предписанията на Съюзния из
пълнителен Съвет и Завода по 
цените е определено, че на из
вестно число стоки се засмятва 

онази печалба,

че в

ви за
риосни мерки срещу онези сто
пански организации и лица. кои 
то прибягват към неоправдател 

повишения на цените. В то
ва отношение предстои обемна 
работа, да се сравнят лихвите и 
цените
след стъпването в сила на сто
пан оката реформа.

изключително 
която търговските организации 
са им!али през миналата година 
или пък през първото тпимесе- 
чие от тази година — все до „за 

■ мразяването”

ни

пред замразяването и
цените. Отна

търговските преди ри 
още една се

стра на на 
ятия е направена

В. В.
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Долно Тл ъмино ПОГАНОВО

ЧЕТИРИ ВАГОНА МЕСО
ЗА ПАЗАРА Малините довит милиони...

3а Произведени 33.000 килограма малини коойе-
йроизводишели в Поганово 

10 милиона
рацияшл и часшнише 
През Шази година ще йелучаш къмЗанапред — интензивно животновъдство и овощарство

Земеделската кооперация 
Долно Тлъмино в Босилеградс- 
ко е една от малкото коопера
ции, които решително насочват

в градско кооперациите все 
не смеят да се ориентират по
смело към производство, а здра

Скопие и други градове 600 кг. 
сирене и др. млечни изделия. 
Васега «е произвежда кашка-* 
вал, но щом увеличи броя на ов 
цете на над 1.500 — а това е в 
план — ще произвежда и това 
твърде търсено на нашия и чу 
жд е странен пазар произведение.

Обсъждат се възможностите 
за засаждане на нови площи с 
овощни дръвчета.

още динара
Съвсем е разбираемо, че по-

трият
опит с м ал ин о прелее од ит е лите, 
което м|ожс Дс допринесе за по- 
натъшното усъвършенствуване 
на технологията на производст 
зото. В тази насока много може 
да помогне и Общинската скуп
щина със своите професионал
ни служби. Примерът на Пога
ново показва, че вътрешните 
резерви в селското стопанство 
съществуват и там •— таьдето 
най-малко се очакват. Сигурно 
е, че специализацията на някои 
райони за отглеждане на мали
ни може да ги п.ревъчяе в твър 
де активни стопани. Добивите 
не са малки — а освен това съз 
дават се- и условия за заставяне 
миграцията на населението от 
селото в града. Не е погрешно 
още сега да се мисли за анга
жирането на специалист пю ма- 
лина-рство, защото този район 
има благоприятни условия и 
производството не е малко.

От друга страна кооперацията 
в Поганово сигурно не ще сгре
ши ако сгще текущата година ор 
тонизира сказки по малинарст- 
во за производителите в района. 
Съветът, на, кооператорите и ко 
операцията могат, да намерят 
сбщ език в сътрудничеството и 
ь този отрасъл.

Малг/янарството може занап
ред сериозно да се изложи и ка 
то главен производствен отоа-

се Държат за търговията. гановчани самодоволно
ръце.

След разчистване на всички 
производствени разноски, 
операцията все пак остават 3 ми 

чиста печалба.

в ко

лмона динара 
Този кооперативен цех в Пога 
ново им създаваше най-малко 
тлавоболия а даде най-големи_ 
ви добиви.

И частните производители са 
доволни. През последните ня
колко години в съдружие с ко 
операцията засаждат нови ма- 
линници — които сега вече за
емат площ от 3 ха. Това лято те 
предадоха на' кооперацията 
17.000 кг малини. Предполага 
се. че в техните семейни бюд
жети ще влезнат към 4 милиона 
динара чиста печалба. Един ко- 
олерант набрал 2.240 кг малини!

Макар, че още не са определе 
ни изкупвателните цени на ма
лините в кооперацията изтък
ват, че този производител що 
вземе над 400.000 динара.

Това сигурно ще даде подтик 
към още по-голямо засилване 
на малинарството в този район, 
който няма много условия за 
производството на зърнена! 
храни.

Понеже малините в Поганово 
вече ..ро-днха” милиони 
основание да се обмисли за раз

ПОЛОЖИТЕЛЕН ПОЛУГОДИ
ШЕН БАЛАНС

Кооперацията в Долно Тлъми 
но показа положителен полуго
дишен баланс. На края на пър-, 
вото полугодие тя има неразпо- 
редени средства за фондовете 
от над 5.000.000 динара. Чистият 
приход в кооперацията възлиза 
на 9,400.000 динара, докато фак 

«турираната реализация е далеч 
по-висока — над 33.000.000 ми
лиона динара. На кооперацията 
дължат някои предприятия от 
Белград, Ниш и друти места и 
тя ще настои в скоро време да 
..освободи” тези незаангажира- 
ни средства.

Очаква се, че годишният план 
ще бъде изпълнен.

Кооперацията върши и снаб
дяване на населението тъй ка
то този район е отдалечен от 
Босилеград 30 км. За отбелязва 
не е, че в този край м(ного се 
търсят съвременни домашни 
уриди и мебели. Само през пър 
вого полугодие тук са продаде
ни 20 модерни печки, 40 
машини, 30 транзистори 8 ком
плектни спални, и др.

Със свои средства коопераци
ята е построила някои нови ма 
газини по селата с цел да улес
ни населението и от най-отда- 
лечените села.

Прочути са дслнотълминските ябълки и сливи

вниманието си към животновъд 
ствого, овощарството и да. пр-о 
изодствени отрасли. В Босиле-

Тлъмпнската кооперация, ма
кар и при трудни условия — от 
далеченост от Босилеград и вът 
решпостта — ето намери смет
ка з животновъдството и ово
щарството за които тук наисти
на съществуват добри условия.

1гма
ПРЕЛОМ В РАБОТАТАРевностни“ служители5) Само преди 4 години додно- 

кооперация бешетлъмшеката 
пред фалит. Тя напълно бешеНеотдавна нашият вест

ник писа за лошата Работа 
на кооперацията в Тр-ьнско 
Одоровци. Това не помогна 
— те си продължават по 
старому.

В Общинския комитет на 
СКС в Дилштровгряд се съ 
раят за това положение в 
кооперацията в Т; Одоров 
ци. „Тези хора нищо не ра 
ботят, казват в комитета. 
Набили се десетина души 
по канцелариите и магази 
ните и само гледат на кой. 
начин да си обезпечат зап 
латите"...

занемарила 
производство, а живуркаше са 
мо от търговията. Покрай това 
— не се грижеше дори и за на
временно обезпечаване на пазар 
на ябълките и някои друти сел 
екостопански произведения.

През последните години обаче 
в работата настъпи известен 
прелом. Мина се към ггроизвод- 
ствено съдружие с частните про 
изводители и в угояването на 
дребен домашен добитък — там 
където много кооперации 
смеят да се наемат. И резулта
тите са налице. От година на го 
дина балансът на кооперацията 
расте.
верието в кооперацията, 
днес кооперацията отчита за
видни резултати. Сега тя има 
300 броя овце на угояване, ект 
които ще произведе към 4 ва
гона месо за пазара. ,

Освен това тя предприема мер 
ки и за подобрение породите на 
добитъка. За целта са открити 
5 припусни пункта с лсротисти 
бикове. Тази кооперация е един 
ствена в комуната, а може би и 
в околията, която се интересу
ва и за подобрение на ксневъд- 
стеото. Затова получи от Заво
да за селекция на добитък в 
Белград на подарък един пастух 
на стойност от 500.000 динара.

Кооперацията вече е извър
шила мелисрисваие на 100 хек 
тара ливади и за предстоя
щата зима са обезпечени 300 то 
на сено. Освен това кооперация 
та вече има 20 хектара с изкуст 
вени треви. Долнотлъминската 
кооперация през тави година 
ше продаде към 500 кг вълна 
(чиято цена е 2.500 дии. 1 кило
грам), ще достави на Белград,

селскостопанското шевни

М. Андонов

не
Изкупуване на 

лековити билкиУпрекванията са оправ- а ведно с това и до- 
Такадани.

Пр едггргляти етоЕто нови моменти за тях 
ната лоша работа. 
Малините привтасаха и гРя 
бваше да се изкупуват. Сл 
у жителите не .могат да се 
бавят с това. Понеже шеф 
ът на местната канецлария 
е на годишна почивка 
кооперацията го. ангажира
ли хонорарно да върши из 
купуване на малините. А и 
защо някой от коопераии 
ята ДП се грижи за малини 
те, когато и без това има 
гарантирани месечни дохо 
ди... И сега — шефът на м. 
канцелария изкупува мали 
ните, чака хонорара да кап 
не — а служителите си „сл 
ужбуват“ и пият люта Ра
кия и бира.

Но това не е всичко.
И на 7 юли стана нещо 

подобно. На събора коопе 
рацията позволила на част 
но лице да продава бира и 
други питиета. На коопера 
цията не трябват фондове, 
а всичко това става в 
разгара на конкретното пр
илагане на новите стопан-. 
ски мерки и изнамирането 
на вътрешни резерви. Ако 
.чрез кооперативния съвет 
И обществено-политически
те организации търсеха вът 
решни резерви — нито един 
от тях не би останал на 
мястото си. А колко ли чле 
кове на Съюза иа комунис 
тите би останали и по-ната 
тт>к.,.?

В политическите подгото

..Билка”
Скопие ще изкупи 3 вагона ле
ковити билки от кооперацията 
в Долно Тлъл4ино.

от

Изгледът от ПогановоВ събирателните пунктове в 
Назърица, Братковци и Голеш 
акцията за събиране и изкупу
ване на лековити бил таи е в те
чение.

вити ето иа тази култура и в 
останалите димитровградски ра
йони. За тази цел «е е лошо 
още тази година да се обмени

съл и в обединената кооперация 
в зависимост от подобрението 
и разширяването Му.

в
М. Бакич

Из трудовите организации

СА МО У ПРА ВИ ТЕЛ НИ ТЕ ОРГАНИ 

В „СВОБОДА“ ТЪРСЯ1 • • •
Още преди един месец работ

ническият съвет в конфекция 
„Свобода” формира четири гру 
пи за откриваме на вътрешни
те резерви. На първата група, съ 
чилета от моделари, техничес 
ки и други лица е наложено да

разгледа
за пестене ма материали 
правене иа моделите.

Другата група имаше за за
дача да запознае работническия 
съвет с документация за действп 
телмото ефективно работно вре 

в непосредственото произ
водство. Паралелно с тях рабо
теше и трета група 
ше за задача ва разгледа работ 
ните места, специално в админи 
страцията!, т. е. да види какви 
са възможностите за преразгтс 
деляне та работата., галсто да 
обезпечи по-ефикасно изпълня 
пане на административните 
други работи. Четвъртата проуч 
пателма група имаше за задача 
да проучи пазара и да работи 
върху разширяването на дело
вите връзки не само за продаж 
ба на готови стоки, ио и за иа 
бавка иа суровини за конфек
цията.

Към края на месеца групите 
трябваше да заповнаят с рабо
тата си работническия 
Но по това време бяха приети 
новите стопански мерки и хора 
Та, които съчиняват групите бя 
ха ангажирани в изчисленията 
и включването иа предприятие

новите възможности
Пр! I

то в новите условия. Зарад това 
работническият съвет ще разгле 

доклада на тези групи на 
следващото си заседание.

Затова в предприятието най- 
много очакват от групата за из 
намиране на възможности 
пестене на материали. Изглеж
да, че усилията на специалисти 
те в тази група няма да оста
нат напразни, защото са наме
рени нови решения за правене 
на моделите, при което им)а знц 
чително спестяване на матери
ални средства за фондовете 
предприятието.

да

заме

ДИМИТРОВГРАД която има-

ОЩЕ ЕАНА ПИРОТСКА 

ИНИЦИАТИВА на
II

М. Б.
Преди около един месец зана- 

ятчийско-услужлюто предприя
тие „Услуга,” от Пирот откри п 
Димитровград една от толкова не 
обходимите работилници за по
правка на електрични апарати 
в домакинството. Двадесет дена 
след това от Пирот потече още 
една инициатива. Този път Ав_ 
то-мото дружеството в Пирот ор 
ганизира едномесечен курс за 
шофьори-любители, пръв 
къв курс в Димитровград. Все
ки работен ден следобед специ
ални лица обучават 25 посети
тели, между които, покрай слу
жащи и инженери, има и работ

цици. Когато се завърши и прак 
тичната част от обучението, ко 
ято вече се прилага, слушатели 
те ще държат изпити за шофьо 
ри-любители.

И едната и другата инициати 
ви дойдоха точно навреме. ПъР 
вата, защото домакинствата

Намерен назар за 

ябълките
яки за провеждането на но 
вите стопански мерки от
делно се {подчертава роля
та и отговорността на ко
мунистите. Тези в Трънско 
Одоровци изглежда, че нап 
рягат всички сили да дефо 
Рмират реформата!?

Дали това е така — ще 
покаже някое събрание на 
одоровчани което в този 
момент е необходимо.

в
Тлъ Минската кооперация още 

сега е намерила назар за 10 то
на ябълки в Белград, Загреб и 
други по-големп градове в сяра 
ката.

Очаква се изкупните цепи да 
бъдат значително по-високи от 
миналогодишните, защото тър
сеното «иа боси ле градската ябъл 
ка с псе по-голямо.

този град все повече се елекяр'и 
фицират и вече е станало край 

се открие 
отст-

но необходимо, да 
работилница, която да 
ранява од ефектите 
тите, а другата

та- съвет.иа апара- 
защото е по

раснал интереса на повечето
трудещи се хора за подготов1са 
оледващото си заседание.М. Б.

М. Б.
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РЕПОРТАЖВдасина - Округлица

Приказка за
сините камъни

КООПЕРАЦИЯТА КЪМ 

КУРС НА СЕЛСКО 

СТОПАНСТВО
реката .. . Едно от тях ни по
срещна с остър мирис па пръст 
и влага. Вървим напред, навед
ени, Сякаш с по-сигурни пле
щи да понесем, земните пласто
ве иад пас, и вървим, след не
го вървим .. . Външният свят, 
августовското слънце, шумът 
па реката, уханието на здравец 
— всичко това остана някъде 
далече. Тук е царството па зем 
пите обятия.

— Този дирек не държи доб
ре — прави забележка па един 
от тизвопеч .нит е миньори. — 
Ще се караме, така не бива ...

Тук напътствия — там напът 
свия, па друго място обяснения 
за разпореждането на земните 
пластове, причините за косото 
им положение, границата между 
рудата и „яловицата’’... И пак 
напред, все по-иавътре, по-дъл 
6око . . .

А мъже, здрави мъже, порят 
земната утроба, проникват по- 
дъ гбоко в пея, все докато геоло 
гът казва •— напред! А това на
пред трае седмици, месеци, ня
къде и години, ако окото му се 
спре върху някой кам.ък, някоя 
утайка от древни времена...

хове в лазурното небе, на
сълзило от болки в две-три раз 
гръгпати парчета бели облаци. 
Моторът на един авто.яобил на
рушава пенливата песен па бър 
зоструйиата планинска река, ко 
ято скача от един на друг ка
мък, хвърля ситни пени, изви
ва се от един до дпуг бряг, гри- 
жлии о измива корени те па вър
би и тополи и бърза като рано
будна, кръшка девойка към 
града.

Катерим сс по тясиа пътека 
нагоре по стръмнината. Геоло-

__ Ако сега бях на двадесет
години, плюл бих па геология
та . .. Следвал бих нещо друго. 
Работата па геолога е мъчна. 
Катери сс по скали, събира ка
мъчета, глина, пръст... Забива 
стоманени свредели в земята, 
търси, вечно търси. Търси по 
багери, планини, усоища - гласно 
разсъждава геологът Папду- 
рович.

Годините па идеалите, мечти
те за проникване в дълбогеото 
минало па земята, за непоз
нати блага, които се крият в

Земеделската кооперация във 
Влаогна — Округлица е от пла
нински характер. Затова нейна 
та главна досегашна дейност е 
била търговията. В бруто про
дукта тя е заемала 95 на сто, а 
селскостопанското производство 
само на 5 на сто.

фите и овеса. Затова пък са на 
лице неизползваните 
пости в животновъдството, кое
то сега е екстензивно и ниско- 
продуктивно. Обаче непроглед
ните власински 
възможност за организиране за 
високопродуктивно ЖЛ1В0Т1 гопъд 
ство. Тези пасбища 
били само неизползвана възмож 
пост. Чрез мелнориране. тяхно
то качество значително ще се 
подобри н същевременно ще сс 
обезпечи по-голямо количество 
ф-раж.

Чрез коопериране и сътрудни 
чество с иидогвидуалнте стопа
ни, кооперацията ще действува 
за подобрение на животновъд
ството.
в кооперацията, системно изме 
пение на породите на добитък 
чрез откриването на разплодни 
станции. поЕишаване на фураж ? 
пата база — това са мерки, кон | 
то кооперацията ще предприе- 8 
ме в предстоящия период.

ПъЗМОЖ-

пас нща дават

досега саНаправените лресметвания в 
тази кооперация, в рамките иа 
новата стопанска реформа, по
казват, че тя ще се намери пред 
значителни затруднения. В но
вите условия изпъква въпроса 
дали тя може да съществува са 
мо с търговията. При това тряб 
ва да се има предвид, че на Вла 
сина — Округлица — място с 
около 100 жители, работят 6 ма 
газина, които по един или друг 
начин ще конкурират магазини 
те на кооперацията. Виждайки 
този проблем, управата на код 
перацията е предприела реши
телни мерки за изменение на 
досегашната дейност на коопе
рацията, 
жъм селскостопанското про) гз- 
водство, с което прави коронни 
изменения в дейността сн. С го 
ва разкрита една неизползвана 
вътрешна резерва. Наистина 
тук не става дума за организи
ране на обемно селскостопанско 
производство и създаване на 
голямо стопанство. Въпросът е 
друт: кооперацията по един или 
друг начин трябва да се акти
вира в селското стопанство — 
<ве само тя пряко да участвува 
в производството, но посредст-

Ш ,мл мIШ*
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Угояването па добитък
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Тя ще се сриентира
*
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Но това не са единствените не 
използвани резерви в коопера
цията. Пресметванията са пска- 
зали. че трябва да се измени до 
сегашната организация на рабо 
тата и да се намали администра 
тггвкия апарат. Взето е реше-

; -, Т-Яр?

Ш
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Работата па геолога е много 
по-полезпа от тая на редица тру 
женици.

Ако народната поговорка каз 
ва, че книгата е четири очи, то 
геологът ггма два пъти по чети- 
ри очи. Неговите очи виждат 
онова, което другите — и негра 
м.отни и грамотни, и образовани
— не виждат.

Другите вървят, спънат се о 
някой камък, ритнат го и то 
изпсуват и прокълнат. И защо 
да не. Какво представ.гява той
— проста. безполезна, неблаго
родна работа. А той, геологът, 
разглежда го, чете го, разгатва.

Обикновеният камък започва 
да говори на чуд^н, сало нему 
свойствен език . . . Една такава 
случайност довела изследовате- 
лите в тази клисура, която сто
летия считали най-бедна от бед 
пите. Слг/чайност довела геоло
га и неговата бригада, построи
ла компресори, насочила ги към 
дело, което може да донесе

за целия Босилеградски 
край и неизчерпаеми суровини 
за родните фабрики . . . Случка, 
та е по-проста от най-простите. 
Минал т-цдева някой геолог, чи 
ято раница била пълна с камъ
ни. Хора го гледали, чудили се 
и се подсмивали: значи има и 
такива, които ст.бират камъни.

ние да се уволнят двама служе 
ши от администрацията. Прев
зети са решителни мерки и за 
икономисваме. .*цЩе се намалят
излишните командировки, транс 
портниге и телефонни разходи 
и др. Кооперацията търси въз
можност и за повдигане на про 
изводителността и въвеждане и 
по-добра организация.

Пред входа в шахта
вом коопериране и сътрудниче
ство да действува гът Пандурович е далече нап

ред. За него, сякаш това не е 
стръмнина, а равен път, за при 
ятпо пътуване.

— Тези краигца принадлежат 
към най-стария период от исто
рията на Земята — разказва 
той с любов, която и у вас съ
бужда интерес да чуете за ми
налото, за детството и младостта 
на тази клисура. — Доскоро 
ние, геолозите, се колебаехме 
между един и друг геологичес
ки период, но сега разполагаме 
със сигурни данни за старостта 
.'.а тези баири и скали. В гай
ките на скалите намерихме ле
тописа им, а той е толкова 
твърд, колкото и самите ска
ли ... Някога тук е било море, 
в което са обитавали животни, 
изчезнали от животинското цар 
ство преди стотици хиляди го
дини. Това ни говори летописът 
от скалите, съставът на земни
те пластове, фосилните следи 
па отдавна изчезнало животнн- 
ско и растително царство. ..

, Работата •на геолога май е 
благородна. Тя ни води към нед 
рата, където се крият неизчер
паеми блага. Къде именно се 
крият тези блага — това вижда 
той — геологът. Зрението му е 
по-силно, по-пронгщателно от 
това па другите хора. То про
рязва дебели земни пластове от 
пръст и скали, гледа ги пред 
своята длан и, ако не са 
ресни, отминава безразлично.

И докато другите гледат

недрата на земните пластове — 
останали в студентските споме
ни. А тук е нещо 
Пред него са високи скали, 
които забили острите си вър

за подобре
ние на селското стопанство. За друго.
пюлевъдство условията са огра 
®яеш1, с изключение на карто- В. В.

IСРЕЩИ С ХОРАТА

| ЖЕНА-ОТЛИЧЕН ТРУЖЕНИК |
Като вървите по шосето 

от Босилеград к-ьм Райчи- 
ловци, от дясната

строфалиото земетресение 
в Скопие — от преди две 

страна години. Но и Боян и Биса 
са вече добре известни р 
Босилеград като добри тру 
женици.

Боян като шофьор, а Ви 
са като домакиня и произ 
водител на тютюн.

Нямат собствена нива.
Взели са, чужда, под щем.
Виса я засадила с тютюн—
25.000 корена и най-редовно 
я обработва. Мъжът й каз 
вал нека си гледа само де 
Пата — момченцето АРаган 
момиченцето Кативд — и 
домашните работи, защото 
неговата заработка е доста 
тъчна за хубав живот на 
цялото семейство.

— Не мога да седя така 
— казала Виса. — Колко са • 
домашните работи, а летни 
ят ден е дълг. Има време 
за всичко.

И сега всяка сутрин от 
4 до 7 часа е на нивата. Бе 
ре тю-гюи, докато слънцето 
не ггекне, докато тютюнът 
не започне да се лепи по ръ 
цете. Напълни няколко сан 
дъчета, прнесе та в къщи 
и като свърши другите ра 
боти, сяда да лиже. Дневно 
по 20 низи ....

Четири беритби вече из
карала.

— Тая година ще имаме 
повече от миналата. Малко 

ще се повече засадих. И по-буен 
е от лани.
При изкупуването 
предала 480 кг. Тютюът бил 
доброкачествен и добре за 
платен. Наесен повече 
предаде. Вероятно и цена
та му ще бъде по-висока.
Трудът на Виса ще бъде 
добре възнаграден. /Дълги
те летни дни, прекарани в 
полезен труд, ще 'й донесат 
няколко стотици хиляди 
динара. Ако го приемат без 
калъпене, на низи, тогава 
ще бъде още по-добре. За 
сега компентентните така 
обещават.

С това свое трудолюбие
||1ИИ|1111111|,11ии1«1ип1|Цимшш1юттштшшт1штпптиш1поштшпгм1«пппн|ц?

Виса 
тиите 
чани.
ляват и я посочват като от 
личен пример 
женик. Нея не интересуват 
празните женски приказки 
за нечуто и невидено, нито 
еснафските клюки... И до-

симпа- 
босилеград- 
й се удив

спечалпла 
на.

Всички
§

жена тру-
1

ща
стие

като много други жени ггре 
карват повече от 
си в подобни приказки, не 
ка ми извинят за открове- 

унесена в

времето
11иостга, Виса е 

работа-
— По-рано не се бавех с 

тютюн. За пръв път почнах 
преди две години в Рибар 
ци (където е роден мъжът 
й), 'когато след земетресе-'1 
нпето дойдехме ог Скопие 
... Има полза от него — ка 
зва Виса.

Житейският пър на Виса 
до Босилеград не е обикно 
вей. Той е част

1
Iн
=
1
-
=а

инте-
25

ви
соко, геологът, сякаш сгърчал 
своята скромност, се взира на- 
долу в утробата на Зезлята.

Тук има нещо — прошеп
не той скромно, 
бе си.

— Много ли 
сепват се онези, които гледат 
нагоре високо. — Где е, по-ско 
ро калси где е и какво е?

от мъките 
и историята иа гръцките пар 
тизадш, намерили -приют в 
нашата страиа. Родена в 
богата равнина край Солун, 
македонка, чийто брат бил 
капитан в 
части, фашистите запалили 
къщата им... От Егейска ми 
нала във Вардарска Маке 
дония. Настанали се в Него 
тино, където се и омъжила 
... Сетне Струга, Скопие, Бо 
силеград ...

I сякаш за се-шпартизанските има, казваш
Виса и малкият Дратан

== хубав тютюн ще привлече 
5 вниманието ви. Колкото и Да 
Ц сте безразлични към нидус 
* триадите култури, поглед 
= ът ви ще се спре върху ед 

на нива, а ако пък сте лю 
— бител на тютюна 
= взрете по-Аълго, възхищава 
щ йки се От зеленината и 
5 цъфналите бели върхове.

— На Боян шофьора е то 
зи тютюн — ще вн осведо 
ми някой.

* » »
— Пристигна ли, Бранко? На 

реди ли всичко? Кога ще при
стигнат машините? . . . Времето 
минава.— Беден е - този край — 

почти със 'съжаление каз
ва Виса. — Хората се бор
ят с труд да победят... А 
солунското поле е бгато и 
плодородно.

Солунско поле е в детски 
те й спомени. Може би при 
мерното трудолюбие е поне 
ела оттам, из Македония 
се обогатило и развило, а 
тук се превърнало в истин 
ска приказка за жена тру
женик 
и на нивата.

А колко девойки от село 
бягат от нивата, търсейки 
лек живот. Примерът на 
Виса за тях е тврде поичи 
те лен.

§• закъсняваме •— проля 
се поток от въпроси, съвсем кон 
кретни, 
смъртни.

7 Обещаха ми, че днес ще 
дойдат или. най-късно утре. Ако 
ги няма пак ш,е търсим — ос
ведомява Бра.пислав Йопанович.

Лявата шахта е забранена, 
не са добре приложени пргдо- 
строжните мерки.

— Да, разбрах. В 
работи.

Въпросите и-отговорите са 
Ясни. Конкретни. Мал

ка грешка, отсъствие на предо- 
стожност може да косва ня
колко живота.

Няколко

ш ежедневни. просто-лани

ще
Шш „Канцеларията” иа геолога

— Жена му Виса го обра 
ботва — добавя друг, за Да 
бъде осведомението по-точ 
но, защото Боян постоянно 
е на път на някоя отрейсо 

лйнии на Транспортно

I Боже, милостив! Какво не тър
пи тази добра земя. да я гази . - 

Геологът зансл парчетата ка
мъни в един белградски завод. 
Като започнал да ги разчита, 
едно от миргото парчета му за
говорило па свой език... Тога-

=ш нея не се 
Работим в другите/. ..ш= в семейството —

_ еите 
= то предприятие „Весна ко- 
1 била".
Л Боян и Виса са скорашни 

на Босилеград. На 
се тук след ката

к<патки.

= окна, разтворени ка 
то пресни рани. Проляна кръв 
от земната утроба, 
вагонетки, потекла надолу към

е жители 
— станили ва той приготвил бригадата сиМ1. П. 1 за боен път ..изкарана с

Миле ПРИСОЙСКИ



тШГАТСТВв

На педагогически теми

УЧИТЕЛИ И КОНКУРСИ Защо учениците бягат
от часове?

В много анализи за Развитието и постиженията 
в учебното дело се изтъкват извънредно крупните ре
зултати. Покрай развитието на училищната мрежа, 
тук могат да се намерят и данни за броя на учители
те, излезли през годините след освобождението. И на
истина в това отношение са постигнати несъмнено зави 
дни успехи. Броят на учителите от нашите краища — 
кото се почне от долните класове на основните учи
лища, преподавателите по отделни предмети до гимна
зиалните учители — е висок.

Като рзултат на това, съвсем

с етажерка за книги и учили- 
прибор, с маса и —че-то*

дружшц такъв си”. Това, раз
бира се, е точно в повечето слу 
чай, но не е правило. И все пак

Често се случва някои учени
ци (обикновено по-слабите и те 
зи от разстроени семейства) да

щен
столици, и всичко това да „бъ
де само негово” вече е създал 
едно от най-важните условия за 
нормална работа.

3. Родителски ■контрол — Де
те. което се възпитава без авто 
ритета и примера на Най-б лиз- 

домашни не е възпитано

естествно, би се 
очаквало, че по отношнйе на кадрите нашето учебно 
дело няма никакви трудности нито проблеми, защото 
има възможност да прави и подбор, 
пълни вакантните места.

Въпреки големия брой учители, излезли от Дими 
тровградско й Босилеградско — положението с учител 
ските кадри не е розово. Напротив, от година на годи 
на става все по-сериозно и загрижващо, защото в ос
новните училища, специално в по-отдалечните от общи 
нските центри. Работят учители без необходимата про 
фесионална подготовка. Малко са онези основни учи
лища, в които всички предмети в горните класове са 
застъпени от специалисти, а в подведомствените учи
лища да работят учители-педагози. Например миналата 
учебна година на територията на Босилеградска общи 
на 11, а в Димитровгрдската 6 учителски места са би 
ли попълнени с гимназисти, които не са имали и на'й- 

педагогическа подготовка. Още по-неприятно 
е положението в горните класове на основните учили 
ща, където твърде голяма част от предметите са застъ 
пени с учители, чиято специална подготовка са долни
те класове, а не обучнието по предмети. В Съвета за 
просвета в Босилеградска община заявиха, че в някои 
основни училища повечето от предметите са застъпени 
от първоначални учители, докато в Димитровградска 
община отношението между преподавателите 
та специална подготовка и онези без нея е 36:20. Това 
значи, че в едната и в другата община приблизително по 
ловината от предметите се преподават от лица без не 
обходимата специална подготовка.

Наистина, известно число от

а не само да по-

ките
напълно. То придобива опит от 
ежедневния живот, а от значе
ние са и някои външни факто
ри и зарад това е необходим; по 
стоянен родителски контрол над 
детето. Той трябва да знае къде 
ходи то и с кого се дружи. То 
ва е от го лямо значение за пра
вилното му развитие и форми
рането на неговия характер. Осо 
бено в периода на адолесценция 
та, между 13 и 17 години, деца
та са много чувствителни. Дори 
и най-малките несправедливос
ти и стълкновения в семейства

основна

то и в училището могат да ста
нат причина детето за по-късо 
или за по-дълго време да налус 
не • училището. Затова в този 
преходен период родителите 
трябва да постъпват с детето с 
много такт, търпение и разбира 
телство. а преди всичко да се 
стараят да не се стига до сцени, 

4. Контакт на релацията: дом- 
училище и обратно. — Родител
ят и учителят трябва да знаят 
при какви обстоятелства живее 
и работи техният възпитаник. С 
други думи, връзката между у- 
чилихцего и семейството трябва 
да е постоянна, коректна и да 
има тясно сътрудничествол В 
противоположеност се стига до 
дисонанс в избора и прилагане 
то на възпитателните средства, 
което довежда до там. че детето 
не знае кого да слуша и на кого 
да вярва и счай-чесго се опре
деля за лоша компания, а това 
— с други думи значи — бяга 
не от училище.

На час
с нужна- от избора на другари и компа

ния зависи какво ще бъде дете
то и неговото

бягат от час, или изобщо да не 
идват на училище по един. два 
или повече дни, а някои дори 
напълно напускат училището.

Трябва да напомним, че бяга 
нето от часове има твърде вред 
ни последици за възпитанието 
и образоанието на тези деца. С 
течение на времето у децата от 
слабва чувството на отговорност 
към училището и трудовите за 
дъяжения, нарушава се дисцип 
ляната, задушва смисъла за ра
бота и чувството на отговорност. 
Тази безпорядъчност кара дете 
то да ое чувствува по-малко от 

юоето и довежда до

отношение към
училището.

3. Лоши семейни условия. — 
Ако в семейството няма съгла
сие и разбирателство, ако липс 
ва хармония, недостига контрол, 
добър пример и влияние, детето 
се подава на улицата и на ло
ши другари.

П. Как да се застави бягане
то на деца от училището?

1. Подготовка

тези учители са за 
дочни студенти. Някои от тях полагат достатъчно усн 
лня и вече са към края — пред дипломските изпити. 
Но други пък години наред се водят като студенти, 
заемат преподавателски места, без да се подготвят ка 
то специалисти за тях.

Редовните и извънредни конкурси за просветни 
работници в Босилеградска и Димитровградска общи
ни показват, че за отделни предмети, заети от първона 
чални учители и задочни студенти не е обявен кон
курс или по-точно за някои от тези места. Това значи, 

отделни предмети да не се 
застъпят със специалисти и учениците да не по 
лучат необходимите познания по тях. Ако се има пред 
вид, че в най-чести случаи се 
всяка година преподават различни предмети, тогава мо 
гат да се разберат лошите последици за учениците.

Освен неразписаните конкурси за места не застъ 
пени от специалисти, конкурсите на основните учили 
ща от двете общини заслужават внимание още от една 
гледна точка. В нито един от тях нищо не се оьобща 
ва за условията за лични доходи, дали са обезпечени 
квартири и за кои места и пр. Може бя именно зато
ва на редовния конкурс са попълнени по две места в 
двете общини, а надежди се полагат в извънред
ния конкурс. Но едва ли и с него ще се попълнят всич 
ки места с кадри, които имат нужната професионална 
подготовка.

на детето за
училище. <— Детето трябва да 
се подготви за училище още в 
предучилищния период, а по_ 
късно, когато тръгне на учили
ще, и преди започването на вся 
ка учебна година. Тези подготов 
ки са предимно от психологичес 
ко естество. С тях детето трябва 
да ое освободи от влиянието на 
новите условия на живот и ра
бота и разните приказки с при
мери от собствен и чужд опит.

2. Постоянно 
на ученика у дома — Ако роди 
телят обезпечи на детето си до 
ри и най-малко кътче

че сме съгласни говорно,
там, че то завинаги напуска у- 
чшшщната скамейка.

I. Кои оа причините 
да бягат от училище?

Неуспех в обучението. — 
Слабият успех в училището си 
пруно е нещо неприятно и за ро 
дителите. Стремейки се по ня
какъв начин да помогне на де
тето си родителят често прави 
и непеда готически постъпки ка 
то: кара детето да работи като 
го заплашва, наказва го, дори и 
с бой, което не е възпитателно 
средство. Разбира се, такива по

децатакасае за лица, които

1.
Свободан ВАСИЛЕВ

Забележка: И статията „Дете 
то левак в семейството и учи
лището”, помкгствна в миналия 
брой на вестника е от същия ав 
тор.

работно място

в стаята

стъпки на родителя създават у
разстройство и омразадететоТова значи, че на учителските и преподавател 

ски кадри трябва да се обърне много по-голямо внима 
ние както в обезпечаването, на по-високи лични дохо
ди, така и в търсенето н необходимата специална под 
готовка за мястото, което заемат или предмета, който 
преподават.

към книгата, развива се страх
от преподавателя и от предме
та, по който е показало слаб ус
пех и то за да избегне нов неус
пех — бяга от час.

М. П. 2. Лоши другари — Народна
та поговорка казва: „С кого се

ВАСИЛЕГРАД

Ще се ошкрие 

училище за уче
ници Ь сшойан- 

с СйЬошо?
Кой е длъжен?

дестраппи пътници.Матрисата, която тргьгва от 
димитровградската гара в 6.30 ч, 
е доста удобна за онези, които 
имат работа в Пирот и Ниш, за 
да стигнат навреме на опреде
леното място. Но пътуването 
на 30 юли т. г. със същия влак 
ми направи едно лошо впечат
ление! Именно става дума за 
следното: още на димитровград 
ската гара всички места е един 
от вагоните на споменатия влак 
бързо се попълниха. Само една 
пейка остана празна и то зато
ва, че някой, който със същия 
влак е пристигнал о Димитров
град, сигурно поради болест, е 
повръщ,ал. Мястото беше изца- 
т?ияо и него никой не зае. На 
димитровградската гара никой 
не се почувствува отговорен да 
^•очисти същата. Няколко от 
служащ,ите лица-желсзншшри 
бяха осведомени и макар че те 
побързаха да намерят чистач
ката, тя не почисти мястото, за 
щото нямало кой да й даде на
реждане. Последната минута из 
тече и влакът тръгва с непочи
стената пейка. Дори един от 
тях, без да обърне внимание, 
седна на споменатото място и 
си изцапа дрехите.

Не зная кой е компетентен да 
проследи този пропуск, чСо ясно 
ми е и това, че о този влак п-ъ 
тупат пе само наши, по и чуЖ-

Сшефан НИКОЛОВС какви впечатления ш,е си
Очаква се тази есен в Босиле 

град да се открие училище за 
Учениците в стопанството, с кое 
го да се разреши един належащ 
^ьпрос в комуната.

С това учениците ще получат 
възможност за пълна професио 
нална подготовка. За тази цел 
Общинската скупщина е обезпе 
пила 1 милион динара пари.

Изпъква проблем с намира
нето на помещения за училище 
го. Има предложение Завода за 
вземане на работна ръка от Вра 
пя да построи монтажна барака 
За учебни помещения, а стопан 
ските организации финансово 
Да помогнат това начинание.

отидат, питам аз?.

Р А 3 М И С Л ИМилорад Златанов 
Димитровград

Нощта е тнха. Безлюдна с и улицата на града. 
Безсъница точи в моите уморени очи 
своята досада. Звездно небе и луна млада 
в болезнени копня забождат млечни очи./
И мисли, рояк безмпелено разгневени оси 

бръмчат изтощително и търсят сво<1То начало — 
минават в пробези мъгляви годините боец 
и връщат ми дните на моето детство...

Цнфрсннн данни облъхват с доверие непоколебимо: 
само за две десетилетия свободен вървеж 
построихме, догонихме и онова неуловимо 
дори за едни дързък, крилат копнеж.

С болка горчива пронизва загрижели сърца 
долови сдържания от телевизора лик:
„ ... Над десет хиляди бойци, цивилни лица 
в Конго, Виетнам... помете огнения щик..

Мисли, изпълнени е мечти, неизвървяии път, тъга, 
разпръсват се и натежават в моето слепоочие. 
Нсиоврелимо приземяване търся в пъстра дъга, 
просната нямо сред горест и безразличие...

(Откъс от нспублнковпнатп поема 
„Стъпки"

СМЕТ КРАЙ 

КЪЩИТЕ?
Живея па периферията на Во 

силеград — недалеч от Болница 
та в местността Изоорпцица. 
Тук има още няколко къъи,и и 
обори.

Изненада ме о последно вре
ме когато видях, че това място 
е определено за изнасяне на 
сметта, която се хвърля а река
та, протичаща през града.

Тези дни сметта започнаха да 
хвърлят до къщите. И никой пе 
обръща внимание, че това мо
же да доведе до заразни епиде 
мии или до отравяно па добитъ 
ка. Преи няколко дни се отрови 
една свиня.

В. В.

Не зная къде е санитарната 
инспекция и защо позволява то 
оа7

Дафинка Петрпкнсва 
Босилеград <^Ч/Ч*Ч»Ч*Ч*Ч*Ч^Ч*Ч<Ч*Ч^Ч*Ч/Ч*Ч^*Ч*Ч<Ч*Ч^ЧЧ^Ч.>Ч/Ч<Ч^Ч>Ч^Ч»Ч<Ч^Ч<>Ч/Ч*Ч*Ч^



I IХумореска ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ,..I

СИЛАТА НА ПЕ 

ЧАТНИТЕ ЕУКВ
... В окюлмосггва на Лескювац 

е Iшмореи\ ]ятмски надгробен па 
който е нодълбанМСТИИК, на 

надпис: „Туис почиват грозните 
останки «ш красивата 
Клаидшя . . .”

жома

Бис много добре разибра- 
те, че селският учител, кой
то едновременно върши длъж 
посгта на библиотекар, го е 
интересувало какво е посе
щението е библиотеката. Тря 
бва да се каже, че жителите 
на малкото село библиотека
та не ги привличала много. 
Учителят бил гневен заради 
това. Виждйаки тази безраз- 
личпост, той решил да при
бегне към лукавство. И вед 
нъж направил посещение на 
Андраги Секергш, човекът ко 
&ото селяните в селото по

читали най-много.
— Чуйте, чичо Андраги, — 

казал учителят. — Разбира 
се изобщо не ми идва на ум 
това, дялото село, от утро до 
фак, да студнра енциклопе
дия. За съжаление, във ва
шите ръце, освен календара, 
не попада нито една друга 
генига. Ако вече вас не мога 
да наговоря да четете, моля 
еи, чичо Апдраш, направете 
ми тази услуга: посетете ня- 
колко пъти библиотеката 
'фоз воеме когато ггздавам 
книги. Ще ви дам някоя кни 
га — така, да се види. Отне
сете я в къгци, а след една 
седмица, макар че няма да я 
прочетете, донесете я отново

* * *
. . , Цифрата на телефонни

те абонаменти в света с 160.000. 
000. само в. течение на 
година в света са инсталирани 
шк_олп 9.000.000 пови телефони.

* * *
... В родната къща на поета 

Йовап Йопапогагч Змай, която 
днес е консервирана и превър
ната в м1узей. се пазят неговите 
гусли, украсени с образите на 
Дооитей Обрадович и Вук Ка- 
радлоич.

и потърсете друга. Пека се
лото впди, че поне, някой ид
ва в библиотеката: може би 
хората ще се заинтересуват...

Аггдраги Секереги малко се 
дърпал, но най-после се съг
ласил: било що било. но не
говия син учил в училището, 
където преподавал този 
гел,
развалят отногиеиггята.

Няколко месеца минаха в 
пълен ред. Но след това, Се 
черешовата уредност отслаб 
на. Взимаше гени ги. а на ли 
цето му се четеше: недовол
ство1, докаго веднъж не 
хвърлгг книгата на масата и 
то е такава сила, че прах се 
вдигна. Учителят отстъпи за 
чуден и запита защо чичо 
Андраги е толкова сърдит.

— Как да не се сърдя, кога 
то вггнаггг ми давате книги 
от долния ред!

Па, нима на вас не ви е 
все едно от кой ред давам кни 
гите?

— Още как! — гласгю вик
на Секереш. — От долгшя 
ред знам наизуст вече всич
ки книги.

1003

учи-
пямагие смцсъл да си

* # ф

. . . Земеделецът Спасое Мила 
иовстч от Младеновец вече 20 то 
дини самомницнат.ивсго търси 
рудни богатства в своя роден 
край. Досега е намерил големи 
находки от гранит и пирит. Пре 
ди известно в-реме Институтът от , 
Винчи му е подарил Гайгеров { 
брояч, с който ще може да тър- { 
си уран.

По просторните пасища па ЦъР11°о>: 7 плъппали кооператив
ни стада

1
* * *. *. .. В плантишеките места на 

Прилегтоктш зярай се намгират 
фрески от непознати

)
скулптори ( 

много Iи художници от преди 
десетилетия, работени на откри 
ти стени, които и днес са добре 
запазени. Но понеже

!
ДИЕРДИ ФИЛИП (Унгария) се «ами- | 

пги-рат високо в планините, 
стътгни са само за алпинистите. 5

' Ж. 'Ж. ' Ж. Ж.

За физически по-слабите е 
предвидено да стоят на глава 
на билярдната маса.

Злите езици стоенето на тла- 
връзка с 

през

зарлъци: пазарят се жътвари. 
косачи ... и други работнггци.

ва двеждат в пряка 
успеха на тези студенти 
юнската изпитна сесия... Гложка работа

Жителите на Гложйе, Босггле 
градско, са ревностни посетите
ли на съда. Съдят се и за най- 
дребни обиди, макар че сезо
нните работи са в пълен разгар.

Имат си хас хората — сиреч 
не е по-лесно да се жъгге от- 
геолкото да се седи в съда 
дебела сянка . . .

Линия
Във Власина—Округлниа коси:бата е е пълен разгар. Сенодо- 
бивът е гол ям и вси чки са доПодарък Директорът на гостилничар- 

ското предприятие ,,Кггн-Стан" 
в Босилеград е от с. Груинци.

И по-голямата част от персо
нала е от същото босилеград- 
ско село.

Тук, изглежда, се спазва оная 
„Лгоби ближнего свога” ... и го 
намести на работа, па после..-

„Кггп-Стан” обаче не е из
ключение.

олни.

Земеделската кооперация в 
Долно Тлъмино получила на по 
дпрък от Завода за селекция на 
добитък в Белград един пастух 
зарад интереса й за развитие 
на коневъдството.

Да не разберат обаче в коопе
рацията че сега са на кон и съв 
сел. да оставят другите произ
водствени отрасли ..,

на

Брала мома малини...

Студентска прескочи 
кобила

В погагювекй район тази го
дина има богат малинобер. 11 
кооперацията в Барйе трябваше 
да засадгг малигш — но не сто
ри това .. . понеже не намери 
посадучен матерггал.

Сега погачовчани трият ръце 
и вземат пари, а барчаии мдгат 
само пеят: ..Брала мома 
ни, в погагювекй долингг .. 
и чагсат 'кооперацията ггай-пос- 
ле <да ггзпълни обещанието

ТърговияМного студеггти от Босилеград 
претсарват лятната ваканция о- 
коло бгглярда на „Кинстап". Не 
намерггха време да изнесат ня
коя програма, илге иаучно-по- 
пулярна сказка. ..
За да внесат някои гюви момей 
ти в тая игра — на победените 
се налага да носят победители
те гш раменете си посред нощ.

Витрините на босилеградски- 
те мЦгазини са лошо аранжира..

В тях просто човек нииф 
не може да види. Обаче когато 
влезг вътре — ще види мгюгО' 
негца.

ни

мали-

. Освен че се продават разгш
стокгг — тук стават и други гга- Строителпи? - работнгщи от Клггсура 

почивки използват годигинггте сиси. и за сватби

ИНТЕГРАЦИЯ Текст и рисунки 
М. ПЕТРОВ

ч /


