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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ

За по-усклена 

политическа работа
Из трудовите организации

МЕХЙНИН“—ПРЕД РЕКОНСТРУКЦИЯ99

Наближава денят когато мета 
лооб!раб екващото занаятчийско 
предприятие „Механик” в Дими 
тровград

— се изтъкна На заседанието на Изпълнителния 
Околийския отбор на ССРН в Ншн в^в вРъзка 
скта реформа

та болест. Най-голяма част ОТ 
оборотните средства са умъруве 
ни в недовършеното производ
ство, а от друга страна не могат 
да доставят необходимите суро-

1соято ще бъде завършена щом 
като от Полша, която доставя 
съоръжения за фабриката, при 
стиднат останали;© шест маши-

отбор на 
със стопан-

досегашен „прама-
На последното • заседание на 

Иппълнителния отбор на Око
лийския одбор на ССРН се нап
рави анализ във вр-ьзка с про
веждането на стопанската 
форма в околията, като се кон 
статира, че и занапред е нужно 
да се засили политическата ра
бота особено на село и правил
но да се тълкуват всички про
блеми. които се явяват при про 
веждането на реформата. С ог
лед «а това, че сега е сезона на 
полските работи много организа 
ции на ССРН по селата не мо
гат правилно да тълкуват проб 
лемите, които се явяват, а също 
така не са в състояние да моби 
лизират членовете на ССРН за 
по-правилно провеждане на сто 
ланските мерки. Такива явления 
има и в организациите на ССРН 
в градовете. Останалите масови 
организации, като Оьюза на мла 
де лекат а, синдиката също така 
не са ангажирани достатъчно в 
провеждането на конкретни ре
шения в предприятията, като уве 
личение на личните доходи, уве 
личение на производителността 
на труда и др.

Затова Изпълнителният отбор 
на ССРН препоръчва да се при 
стъпи към увеличение на лич
ните доходи най-напред в копан 
ските организации като синди
калните
сметка това увеличение да бъде 
реално. В останалите служби не 
трябва да се бърза с увеличе
ние на личните доходи.

вини за комплетиране на креве- 
тите, нито да освободят средства 
за доставка на месинг — основ
на суровина за производството 
на брави. С разрешаването на 
тези два проблема Димитровград 
ското металообработващо пред
приятие ще стане, дори и в но- 

условия на стопнисване.

ре-
ор гаснизации държат

ЗАНЕМАРЕНИ ПРОБЛЕМИТЕ 
НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 
ВЪВ ВРЪЗКА С РЕФОРМАТА

вите
рентабилна производствена орга

Б.низация.
Докато в стопанските предпри 

ятия всекидневно се разрешават 
много проблеми, които постави 
стопанската реформа проблеми 
те на селското стопанство, кои
то възникнаха във връзка с ре
формата са занемарени. Коопе
рациите също така не са пристъ 
пили по-сериозно да съгледат 
същинското си положение, а в 
повечето случаи изравняват сво 
ите произведения с новите цени 
ни индустриалните стоки. При 
това много кооперации не са на 
мерили своите вътрешни резер
ви. Много селски стопани не са 
запознати с съществените проб 
леми на реформата и често пъ
ти изкупват стоки (като брашно' 
и др) за които нямят нужда.

Помощ на 
пострадалите от 
наводненията

Синдикалната подружница 
на общинската скупщина в 
Димитровград реши на послед 
ното си събрание всички чле 
нове на колектива да окажат 
помощ на населението постра 
дало по време На неотдавнаш 
ните наводнения. Всеки член 
ще внесе във фонда еднодне 
вната си заработка.

Монтирани машини в новите хали

тар” ще стане „специалист” за 
производството на патент-брави 
по полска лиценция. Тази прео- 
риентировка същевременно ще 
представлява и най-сигурен път 
производствената органидация 
да стане акумулативиа и сила. 
която’ ще донесе на комуната 
ново стопанско освежение и но
ви дох-оди.

В новите хали под контрола 
на полски и наши специалисти 
са Мони ‘пр<а,ни всичките доставе 
ни машини. Благодарение уси
лилата работа на рботниците от 
предприятието, на монтажници
те и инженерите огг Полша, мон 
Тажните работи бяха завърше
ни предсрочно. Остава ндеовър 
шена незначителна част от та
зи иначе твърде сломи работа.

ни. С това реконструкцията ще 
бъде завършена, а новият цех 
комплетиран напълно.

Както и много металообработ
ващи предприятия в страната и 
..Механик’” боледнва от съща-

СИНДИКАТЪТ ТРЯБВА ДА СЕ 
БОРИ ЗА РЕАЛНО УВЕЛИЧЕ
НИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ

Във връзка с тези явленияВ много стопански орагниза- 
ции и учреждения вече се рази
сква за увеличение на личните 
доходи. Някои организации да
ват аванс на работниците зарад 
повишението на цените на много 
стоки за широко потребление. 
Съществува тенденция в учреж 
денията, които се намират в доб 
ро икономическо положение ка
то банките и др. личните дохо
ди да се увеличават значително 
и при това се създава негодува- 
не в онези стопански организа
ции и учреждения, където тия 
възможности не съществуват.

при провеждане на стопанската 
реформа Изпълнителния отбор 
на ССРН взе заключение да про 
веде едно съвещание с предсе
дателите на политическите орга 
низании на общинските ръковод 
ства На това съвещание тряб
ва да се констатират явленията 
в общините и да се премите към 
колективно разрешаване на про 
блемите настъпили в стопанство 
то след реформата. В скоро вре 
ме Околийският одбор на ССРН 
ще проведе пленум по въпроса 
на селското стопанство и реФор 
мата.

ЛИЦЕ В ЛИЦЕ

ЗА НАПОЯВАНЕТО И ДОМАТИТЕ
Веднага да кажем, че за та-

след
вата на частните произволите 
ли, които също от реализаци
ята на една такива програма 
ще имат голялш полза. Когато 
казваме това ние считаме, че 
Общинската скупщина н всич 
,кн обществено,-полгптгчески си
ли ще подпо-могнат една таки
ва акция, затцото тя разкрива 
големи резерви в селското сто 
памство.

А какво би значило за гра 
да при такива условия 
пристъпи към производство на 
(зелнчуци, за конто съществу
ват твърде блогоприятнн усло 
вия в Желюша. А така Влади
мир Иванов, „градинаря" 
Димитровград е единевтеп про 
пзводател пазарни иалншеци от 
от домати чушки.

за тема се определихме 
констатацията че на Димитров 
градския свободен пазар мя.ма 
домати и чушки. Тазгодишна
та суша подтикна (с>тециалис- 
тито да обмислят въпроса за 
използване водите на Нишава 
и Лукавпшка река за напоява 
не. Още по-рано те започнаха 
Да реализират мисълта за пз 
ползване водите на тези две,ре 
кп за тези цели. „Нишава'1 до 
стави един агрегат като го из
ползваше за напояване па гра 
дините в Желюша.

Б. Ни\-.

ЦИЛЕ“: ДА БЪДЕ ИЛИ ДА НЕ БЪДЕII

Ни следа от самоувревността 
и оптимизма, дори и при ръко 
водещите хора. на последното 
събрание на синдикалната под
ружница в ,,Циле”. Докагго отго 
верните подгряваха схващания
та още от началото на година
та, че е тръгнало всичко добре, 
че организацията на производ
ството е подобрена, какдо и пре
ди реформата работниците и то 
зи път говореха открито и яс
но, че в предприяието няма съ
ществени изместения. Че са пра 
ви по свой начин потвърждава 
и „анализа на преоценяването”, 
който, да кажем между другото, 
за такова събрание е подготвен 
в малък брой екзмепляри, така 
че работяшците сте са го имали 
лредворително.

Макар че анализът не дава 
ясна представа за вътрешните 
резерви и не посочва изхода ОТ 
не много розовото положение в 
ггредяриятието, все пак той да
ва по един или друг начин дос
татъчно материали приблизи
телно да се съгледа състояние
то в предприятието.

В края на полугодието са про 
изведени стоки за 37 на сто от 
планираното годишно ггроизвод 
ст&о, а през същото време са из 
платени 47 процента от годиш
ните средства предназначени за 
лич1ги доходи, т. е. изплатени са 
10 на сто повече лични доходи, 
огколкото е произведената сто- 

Докато в сравнение с 1964

Преоценката показва, чс раз
ходите след новите мерки са се 
увеличили на 33.000.000 динара, 
а на предприятието след намал
яването на разните данъци, уве 
личаването на производителност 
та, намаляване о на 
тративния 
28.818.000 
след всичко топа, предприятие
то трябва да покрива пови за
губи от 9.242.000 динара. Обаче, 
отрицателната разлика ще бъ
де ло-голяма и затова, защото 
истинското нос/къляваие па ма
териала е по-голямо 
сто, както са пресметнали в пред 
приятното.

Че нещо не е добре измерено, 
че производся тото и неговия ход 
не са били в ръцете на органи
заторите показва и примерът 
през месец юни, когато много 
вече са говореше за реформата 
и когато започнаха потготовки- 
Те за нейното провеждане. През 
този месец един цех за произ
водство на мебели с 50 на сто 
работници е осъществил произ- 
водоЦзо ста стойност 18.030.370 
динара, или такъв темтг би обез 
печил 2.060.000 брутсьлроизвот- 
ство на един работите. За пет 
месеца производство (през1 яиуа 
ри не се е произвеждало и да 
добавим, че сега работниците 
пак използазат годишната си по 
чивка) е осъществено 781.000 ди 
парт бруто-производство па ра- 

(Следва на стр. 2)

година производството се е уве 
личило с 26 ма сто, личните до 
ходи са се увеличили с 46 про
цента. Преди една година сред
ната месечна заплата възлиза
ше на 14.780 динара, тази годи
на е 20.788 динара. Предприятие 
то има 170 непосредствени про
изводители и 50 души заеми в 
управата и режияа на цеха. Всъ 
Щност в производството се на
мират всекидневно 50 работни
ка.

Да се

Днес не
съществува д в п о агрегат, пито 
производство па домати и чу 
шкм. Никой мс е и направил 
сметка какви щс бъдат доби 
впте, ако само малко количес 
тво от

от
админи-

персопал остават 
динара. Всъщност, водата па тази две ре

ки по капали се отправят към 
ппвпте. Може само да 
статира, че няма пито едни яз 
и че водите текат мирно 
своето корито.

Ако „Нишава" се беше зали! 
тереоувала да произвежда 
този вид зеленчук поне върху 
два хектара площ, трудещите 
се от града нямаше да плащат 
такива високи цепи на пазара. 
Защото в такъв ♦'случай тя би 
могла ла се иамесн на пазара 
п да устайовн равгшщето "па 
цените какаото е в Ниш н Лес 
копан.

Но тя се отказа от такова
производство о що по-рано, ко 
1'ато продаде вече купения 
агрегат. Сега реформата пока(

се кон

поСпоред „анализа” вината за 
надхвърляме реалните рамки на 
фонда лични доходи пада вър 
ху слабата отговорност на ръко 
водителите на цеховете, защото 
повишават трудовите норми на 
работниците и това е „съгледа
но едва в края ма полугодието''! 
И как гшкой да не бъде вино
вен за такова анархичпо състо 
яние в предприягдаето. Защото 
сега работниците са длъжни да 
върнат
4.400.000 динара, които са взели 
като лични доходи, а които на 
са заработили, да ги връщат — 
от и без това ниските лични до 
ходи!

от 10 на От интерес за отопапството 
на комуната еза 500 ха обработ 
птеми площи,, кол косо 
та че има в долината па двете 
реки, да сс осигури вода 
т° ще защити посевите от та 

суши. Разбира со средст 
вата вло.еин за доставка 
агрегат или други решения (бе 
итове, капали) бързо 
изплатят при каквото 
ориептировка п плановете за 
развитието на селското стопа!г 
егво в общината. Нещо пове
че — производството на фура- 
жшг растения и хибридна па 
репица, на зеленчуци и т. и., 
изисква за проблемите около 
напояването да се намерят бъ 
рзн решения. Носител на такп 
ва програми във всеки случай 
трабва Ла бъде кооперацията, 
която при лобре организирана 
акция! може ла обедини средст

сс счи-

коя
кпва

па

ще сена предприятието и да е за, чс всяка организация след 
ва да решава своите проблеми, 
своето производство, да откри 
па спите резерви и в това Да 
търси рентабилност. Полето па 
работата ша 
селското стопанство. Това с из 
нскваис на общността и от тая 
гледна точка проблемът за на 
помпаното и за производството 
на зеленчуци и други полевъд 
пи култури иска бързи роше
ния.

И по-мататък се казва, 
предприятието е завършило по
лугодишния си ллаи със загуба 
от мад 1.600.000 динара, а при то 
ва предприятието не е в състоя 
ние да обезпечи 17.500.000 дина
ра ануитет. През първото полу
годие само за съдебни разходи 
преди рия ги ето 
2.800.000 динара.

че
кооперацията е

израсходвало
та.

М. Г>пкич



БРАТСТВО-

„ЦИЛ Е-‘:За Предстоящите изЬънредни 

конференции Ь йодружниците и 

местните оршнизации на ССРН ДА БЪДЕ ИЛИ ДА НЕ БЪДЕ
ст^аиицк ^. ,т.

кУ. I' (Продължение ог сгр. 1) 
ботаник, в цеха аа мебели, а в ни 
цеха аа кутии 323.800 динара 
па един работник. С тези обо
ротни оредсиш п|рдеприятието 
може да осъществи заплатена
та реализация до края на годи
ната с 340 милиона динара, при 
условие, че броя п работниците 
се намали на 100. а производст
вото да се осъществи, както 
през гони. Но се казва къде, как 
и при каква организация па ра
бота, при какви технологически 
процеси, при каква производст 
вена ориентация. Действително 
изтъкнато с, че в цеха за мебе 
ли не се използва 30 на сео от 
ефективното работно време, но 
няма придложопие или «е е про 
учено как да се постави орга
низацията. така че мощпосттаа 
па машините разполагаемите по 
мецеиия и другите елементи з 
производството да се използват 
е I а й-ефектни I го.

производителността и максимал 
икономии в производство. 

Ако искате предприятието 
по-нататък да съществува, тога 
ва всички без изключение ».ряб 
ва да измените отношението си 
к-ь/м производството, работата и 
предприятието”.

ва и производство' :о и качество. 
Когато бракуването би се «ама 
лило само с 5 «а сто ние в цеха 
бихме покрили загубите.. . Ра- 
ббгата е неорганизирана и не
подготвена. . . Ако някои нас би 
питал колко кутии можеме да 
лроизведеме на денн бихме мог 
ли, да отговорим: Никой това не 
е пресметнал, голо ни е питал.

Любомир Елепков, работник:

Ние работниците трябва да на 
правим всичко възможно пред 
приятието да оцелее. Специали 
стите имат места, а ние работ
ниците къде ще отидем ако пред 
приятието пропадне. За такова 
положение ние «е сме ние ви
новни До това положение ни до 
ведоха специалистите и-ръкоЕО 
дйселите. Това показва и анали 
зът и дискусията. Затова тряо 
Еа и управата и специалистите 
да напрегнат максимално уси
лия състоянието да се поправи. 
Защо не може да се направи та 
ка, че работника да заеме свое 
то истинско място. Заради сла
бата
средствата са умъртвени. Защо 
да пускаме в производство един 
артикул, ако за него не сме обе 
зпечили материал и всичко йе 
обходимо?

Марки Геров, работник:

V,
81 даГШЙШ : .5? щ, ■>

ШШ Ш\щммш Божил Ставров, работник: И
■' !\ ;ч по-рано съм дискутирал и кри- 

тикувал и всичко с останало по 
тсарому. Но сега вече не 
то преди. Ако не поправим 
ложението

От една копфереицня на ССРН
ССРН в осъществяваното на взе 
тите становища в превеждането 
на новите мерки па стопанска
та реформа, методът и съдър
жанието в работата на органи
зациите и ръководствата 
ССРН в самоупрапигелната си 
I тема. ор гат и.ухщиошго Бталити-1 
ческото и кадрово изграждане 
на ССРН и т. н.

Също така Темите обхващат 
и въпроси от селското стопа нст 
по и развитието на обществено- 
икономическите отношения на 
село, проблемите на съвремен
ното семейство, алегуалните про 
блемЦ на младите за работата 
на Съюза ка младежта и про 
сЪеетгоналетите организации, кои 
то обхващат младите и т. н.

Въз основа на определените 
Теми и срокове, общинските от 
бори на Социалистическия съюз 
изработват правилници за про
веждане «а извънредни консЬе 
ренции в организациите на Со 
циалистичеокия съюз, а сетне 
и извънредни конференции гга 
ССРН по общините. на които 
ще бъдат избрани делегати за 
Шестия конгрес на ССРН а 
Сърбия.

VЯВЕ е как
по-

иякои от нас ще си 
отидат в къщи. При нас се слу
чва, че иа работника не е обез 
печена работа, а това пречи йа 
работата. Често съм[ се борил за 
това, но като виждам че няма ра 
бота аз престанах да говоря. Е- 
то, за осем дии съм работил са 
мо по два часа дневно, 
за осем дни 16 часа. Какво да 
правим в машинния цех, ако ня 
ма дъски. Магазионерът не ис
ка да донесе дъски, 
трябва да спра машината и да 
донеса съдски. Богдан не подгот 
вя рбота за работниците, а глав 
пия майстор трябва да държи 
сметка з това какво ще работи 
ме утре. Заради всичко това аз

Ф
1.. у'* ■ ;

Макар че полските работи са 
в пълен разгар и обществено- 
политическите организации, ме- 
жду които и Ооциалитснческия 
съюз, са ангажирани в последо 
вателно провеждане на отопанс 
ката реформа, в подружтшците 
на ССРН вече започна предкон 
пресната дейност пред Шестия 
конгрес на ССРН в Сърбия, кой 
то ще се състои

значи
иа

Като се има предвид всичко 
това не предепатлява никакви 
тгзнепада енергичната дискусия 
на председателя на Общинската 
скупщина Стоян Наков, койго 
между другото каза: ,,Не ни ос
тава много време за разсъжда 
пане. Анализът се отнася за наш ие мога да изкарам нормата си.

значи аз
през януари

следващата година.
Първттте събрания на подруж 

ниците на ССРН са посветени 
на новите стопански мерки. На 
тях се водят оживени разисква 
кия и се гтнеочват задачите, на 
миращи се пред членовете на 
Социалистическия съюз в одело 

постановленията

организация на работата

колектив, а състоянието в пред 
приятието през последните две 
години не беше добро. Състоя

Бих искал да кажа нещо и по 
адрес на ръководителите. Ние 
имаме четирима директори и за 
плащаме ги добре, ко за това на 
нас те не дават никакви гаран
ция и ние да имаме пари. Цеха 
не получава навреме месечния 
план, та главният 
ние да разгледаме и дискутира
ме по него и работниците 
знаят какво ще работят през то 
зи месец, а не така както досе

творяването 
на реформата.

По-нататъшните предконгрес
ни разисквания в организации
те на Социалистичексия 
ще се водят върху най-актуал- 

нашето обще

иието на предприятието е доста 
критично, защого се поставя въ 
проса — да бъде или да не бъ
де”. Вие сте нарушили и закон 
нопредписанията — изяли сте и 
онова, на което не

От 1948 година мъчно живея 
в това, предприятие. Някога ра 
боти хм е салто 5 работника в про 
стория от 10 квадратни метра. 
Някога само мечтаехме за оно
ва. което имаме днес. И когато 
получихме и просторни и маши 
ни, по-лошо. произвеждаме от- 
колкото тогава, когато нямахме 
нищо. Нещо не е на място в тех 
нологическия процес. ЗапочнемЬ 
нещо добре, а после се разпус- 
неме и рабо.име както сме си 
научили. Понякога виждаме, че 
някой артикул не е изработен 
добре, но ние умишлено го про 
пускаме по-нататък, за следва
щата операция. Ето, откога пра 
извеждаме бюфети и още не сме 
ги усвоили. . . Ако сами произ
веждахме шперплочите не бих
ме могли да излезнем накрай. 
Щперплочи прекалено израсход 
ваме. . . Няма работник, който е 
работил на една операция по 
два месеца, а има и това. че на то 
зи работник му даваме друга 
работа, която не познава. Към 
всичко това се отнасяме доста 
хладнокръвно. Има работници, 
които не са добри като такива, 
но те не са виновни за всичко. 
Работниците, които не са добри 
нека литнат през вратата широ
ка четири метра. Ала на нас на
нася че никой не контролира 
чертежите и схемите в самото 
производство. Заради това явя
ват и много дефекти. Техничес
ката служба трябва да държи 
сметка за това. Нейното място е 
в процеса на производството, а
не в канцелариите (Ръкопляс
кане) .

съюз
майстор ините въпроси на 

ствено развитие, и то въз осно 
Темите, изработени от Из 

пълнителния отбор 'на Главния 
отбор на ССРН в Съроибя. Меж 
ду дрчрето те обхващат и въп 
росите за развитието на стопен 
стеото в Сърбия и дейността иа

о:е имали даправо, имате непроизводителни 
работна ръка, а новите

ва на
мерки

искат личните доходи да се у- 
ьеличават чрез увеличаване на

га.
Васил Тодоров, 

предприятието:
директор на

— Не сме направили снова,
което сме могли. Предупрежда
вали сме. но всичко вървеше 
старому. За шест месеци 
за радио-хусиите сме

Провеждане на стопанската реформа
поКакво да се прави с изли 

шека от работна ръка
в цеха

про из в еж 
дали за 34 милиона, а в цеха за 
мебели за 82 
Загубите

милиона динара.
в първия цех са покри 

вали печалбите гтри втория. То 
ва значи, че производството на 
кутии НИ е довело до това поло 
жет-ше. Когато работехме, както 
'трябва (през юни месец) 
изводството на мебели 
ществихме

жни дейности, в конто в раз 
витите страни в света са зае 
ти голям процент трудещи се.

Всичко това са общи и от
давна познати неща. Новото 
и най-значителното във връз 
ка с новата стопанска рефор 
ма и „оволняването“ на изли 
шека от работна Ръка би тря 
бвало да бъде това, да преста 
неми да говорим за това обоб 
щено, теоретически, като че 
това се отнася за някой тре

в про 
ние осъ 

производство, което 
е нещо над югославското сред
но равнище. Работниците в не 
ха за кутии, обаче не са осъще 
ствявали ни половината от за
плануваното производство. Пред 
приятието е обременено 
изводителна работна 
са съгласувани

Безсъменото, гова е най-деди 
с който се

че да се схване че логиката 
на икономиката ще разбие 
бързо едни такава късогледи 
демагогически измами.

Какво, тогава да се прави, 
за да се помирят две противо 
речиви, но доста вадени иска 
ния: в Трудовите организации 
да се отстрани излишека на 
работна ръка, а все пак голям 
брой хора да се изхвърлят на 
улицата.

Проблем от излщнек на ра 
ботна ръка, взимайки Югосла 
вия като 1 цяло, вероятно не 
съществува, или е почти мини 
мален. От отдавна се изтъква, 
че иа много промишлени от
расли недостигат квалифици
рани работници, че на занаят 
чийството, гостилннчарството 
и туризма, миньорството гор
ското и (селското стопанство 
недостига работна Ръка, че в 
редица - /услужш! дейности мо 
гат да заемат голям брй рабо 
тници, че най-сетне в много 
трудови организации, с въве 
ждането на повече смени, мо 
гат да се създадат нови произ 
водствени работни .места и 
т.н. Значи, динамичният сто 
папски развой на нашата стра 
на може да предложи работа 
на всеки, който иска да рабо 
ти. Обаче крайно е време, във 
вързка с това решително да 
напускаме някои досега стече 
.ни навици, несъвместими с ра 
цнонално-го стопанисване. ПъР 
во, трябва да разбиваме мес 
тническото 'затваряне в себе 
си и „свързаност“ на работни 
ците, трябва да ги правим по- 
подвижни -във връзка с пре 
хвърлянето от един в друг сто 
папски отрасъл от едно място 
на друго и т.н. Второ, трябва 
да разбираме погрешните пре 
дставн за класификацията на 
дейностите и във вързка с то 
ра и широката сужентировка 
къ-м чиновническа работа Вся 
ка работа е лобра, ако сбезпе 
чава добра заплата: няма чес 
тна и нечестна работа. Трето:, 
трябва още по-решително и по 
конкретно да развиваме така; 
наречените т^риналнп, целу

натият въиросс, 
срещз(г трудовите организации 
и , оощесствено-политическл.те

общости в провеждането на
Ьезос-стопанската реформа, 

порно е че в много трудови о 
рганизации, в администрация 
та, управлението има не малък 
излишен от робатна ръка. По 
край останалите фактори, и 
това много обременява и пое 
къпява производството, 
вите условие на стопанисване, 
съдадени със стопанската ре 
форма, трудовите организаци 
и, ако искат да оцелеят и за
напред успешно да работят, са 
принудени решително и бързо 
така да се реорганизират, че 
да работят съвременно, рачи 
онално и високопроизводител 
но, Това вече не е алтернати
ва, която трудовите организа 
ции могат, но и не обезателно 
трябва да изберат; това е не
минуема икономическа 
ка, която се налага с цялата 
си сериозностт «а всяка про
изводствена организация, из
вън стопански дейности, на 
всяка обществено-политическа 
общност. За да успеят в 
трудовите организации, покра 
решаването на редица други про 
блеми (организация на стопани 
сване, специализация, модерни 
запия на технологията, намал 

. яването на разходите, полоси 
ряване на пласмента, (раздре 
делението и т.н.) — трябвала 
се освободят от излишека от 
работна Цъка и ггс-ефикасно 

човешкия

с непро 
ръка, не

те производителни
нез^ш к ДУ цеховете. има 
сло ’ 1КО това е доприне 

ти, а не до всички нас — и за предпритУУУ"01'0 ^^яште в 
ети, и трудови организации и не на грасЬтш-е Г“ повишава 
обш.ественомюлитически общ заради е е СТИГНало

ПОСТИ. ЕОДСТВОТО Ме^ВОГГО Н3 К1П«'°-
От органите на управление са 200 гардетобзМеР изработенл 

то на трудовите организации, графика е в
от опцгините от по-широките повече, за бюфети™ 
ооществено^ол!гти^геескл об по 40 часа п Раоосено
щности, от синдиката и Съюза 20, всяка маешвкя ^В|НИ са по 
на комунистите, от завода за лва часа повече опти! Ша По 
заемане на работна ръка, кама бвало и т. н Не гФ ОТ° е тря 
рите и други, които се зани тенията. . Показвазачилат Ре- 
мават с това — трябвало да имаме икономии ат?6, че Ще 
се очакват конкретни общи някои работни мест ' намаяят 
инициативи и акции, да се на страцията и в режнАУ админ№ 
мерят практически форми за Марко Рангелов глан^*1' 
ттреквамгфициране и прехвър- иа цеха за кутии- ен маистор 
ляне на работннщтте там, къ 
дего са необходими; да се из 
работят доста конкретни прог 
рами за развитието и заемане 
то на хората в различните ус- 
лужни дейности (авго сервн 
си, бенззетанции; разни заная 
ти за обслужване по сгра.дите, 
в домакинствата; комунални ц 
подобни уа\упг и др.) и най- 
сетне, чрез по-дебра организа 
иия и по-добро използване на 
мощностите рационално да се 
заемат колкото може повече 
работници (които сега са из 
лишек) вътре в самите произ 
водствени организации.

Работата не е лака нито кра 
ткотрайна. Обаче, крайно е 
време от дчма ла се тръгне 
към същинско и перманентно 
решаване, а не да се отанича 
ваме само ня за или против о 
волняване. Това йге облекчи 
стопанството за преминаване 
към съвременно и икономии 
но стопанисване, а ттолтттичес 
кнте и соииялнп проблеми о 
коло работната ръка ще бъ
дат сведени на минимум.

Б по

Димитър Томов, председател 
на ОСВ:

За изминалите 18 
кой не се е занимавал с срга.Чй-

ГОДИНИ КИ

ЛО ги
зацията на производството в 
„Циле”, Излишека от работна 
ръка са явява,, ващото с-тяма, 
нужната орга!низация и оборот
ни средства. . . Недисциплината

пегпп ЛИфицирани, а когато 
пещо в кодгпреоора

това
е последствие на лошата органи 
зация на-работата и лошата под 
готовха на дневнбго производ
ство и технологическия процес-. 
Само в „Циле” работниците из 
ползват две годишни почивки...

се развали 
да констатират, че 

ток. За половин 
милион динара купихме 
машини. Сега работят

знаят само
през тях тече

10 бор 
смо три. 

Работиме само ръчно и намаля-
13 дискусиите взеха нчасеие и 

Петър Ташков, Добрин Димит
ров. Милия Георгиев, Любомир 
Виденов, и Тодор Тотев. Тяхшт 
те дискусии ке можем да публи 
куваме, защото мястото във вест 
пика е ограничено.

През течение иа цялата-кон
ференция не чухаф възможност 
та за въвеждане на трета смя
на като голяма производиелен 
двигател за акумулиране 
върешнШге резерви и увелтгта- 
ване на производството.

използвада се
труд

Всичко това не е спорно, с 
това по принцип са съгласни 
всички, които се стремят към 
млгрна, ,раЦИон^на' (зисоксЦНо впротелно производство, 
цчактическото решаване на то 
зи въпрос съществува нещо не 
ясно, компромиси, нротиворе 
чиви искания. Не са редки 
Мненията, например, че тря 
бва да се осигури рентаомлпо 
производство, но да се „задър 
>кн и всеки зает“, значи да не 
отстранява. Не е трудно, ооа

на

М. Б.
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С инспекцията по пазара __  V, Сеитба, вършитба-състоянието на иосевите »

МЛЯКОТО ПО-ЕФТИНО По питомата долина 

иа Нишава— Ще бъдат намалени цените и на друга артикули за широко потребление 
— Все по-малко зеленчуци на пазара

Пазара в Димитровград още 
е получил своя физиономия,

__ още не е стабилизиран. ПъР
вите цени на някои артикули 
бяха превиооки. а Инспекцията 
по пазара още не е толкова ефи 
касна. Един човек не може на
всякъде да стигне и всичко от
веднъж да сравни с новите раз
поредби. При това още не е по
лучил необходимата документа
ция за цените ггоеди набелязва 
не на реформата, след нея, и 
след 26 юли т. г.

Но въпреки това инспекторът 
имаше какво да каже за поло
жението на пазара. След опреде 
лянето на премии за млякото 
първоначалната цена от 130 ди 
нара е намалена с 20 динара. Мо 
же би тази цена за Димитров
град е все още висока, защото 
ако се пристъпи към по-добра 
организиране й изкупуване на 
млякото от частните произведи 
тели, цената може да бъде още 
по-низка. Още по-рано сит „Ус
луга” се искаше да направи не
що в това направление, но вси 
чко завърши само с настояват: 
ята -на обществено-политически 
Те фактори.

Сега пък, когато се бие битка 
за целите на реформата, т. е. за 
жизнения уровен на потреби
теля, старите искания трябва да 
се измъкнат от чекмеджетата 
на „Услуга”, за да може 
от най-значителните артикули в 
прехраната да бъде по-ефтин. 
На предстоящото заседание на 
Общинската скупщина сигурно 
ще се говори за това не само ка

_: когато царевицата прави зърта в „Балкан” е съгласувано с 
разпоредбите и с диммтровградс 
ките пазарни условия. Той още 
не е получил необходимата до
кументация от ресторантите за 
да може да сравни покачването 
в това црдеетриятие от набеляз
ване на реформата и да се види 
до коя степен са взети обектив 
нит е фагогори при последните 
калкулации

Само преди един месец пито
мата долина в горното течение 
на Нишава изглеждаше малко 
по-другояче отколкото днес. Те-

снопове от едра пшеница пасе изсушената, твърда трева, 
стърнищата, зелени

От последната статия в на
шия вестник свободния

но.
И тревата е изгоряла, поисълт 

яла." Пасбищата също. Добитъка
пазар

значително обедня. Но пазара, 
както и в магазините се чувст
вува недостиг от зеленчуци. Ни 
шлии вечб на идват на пазара с 
чушки и домати.

жки 
покриваха Млякото се намали почти на по

Зеле изобщо 
няма. И в магазините снабдява 
нето е 'нередовно. За това поло
жение винагга паде изключител 
«о върху предприятията, които 
снабдяват града със селскосто
пански произведения, 
не може да се каже, че зелен
чуци няма в Нишка и Лескова

и да ли е имало 
прекалявания и субективни мо
менти, които са намерили изход 
в нереалното покачване и» це
ните. Защото

Както навсякъде, така и в ди 
миттровградските магазини цени 
те на тестените произведения са 
високи, защото са високи и до
ставяйте цени-. От друга стра- 

• на цените на комуналните услу 
ги още не са определени.

шка околия, а не е далече и За 
ечар. В магазините няма, или 
има от време на време, и други 
хранителни продукти.

М. Б

СЕГАШНИТЕ ПАРИ НЯМА 

ДА СЕ ОБМЕНЯТ ЗА НОВИ
На оран в долината на НишаваОт 1 януари 1966 година На

родната банка в Югославия ще 
пусне в оборот нови банкнота 
от 100. 50, 20, 10 и 5 пара. Въве" 
жда.не в оборот на нови банкно 
ти и ковани пари, чията стой
ност ще бъде 100 пъти по-голя- 
ма ст сегашните банкнота със 
съща а номинална стойност, е 
предвидено с неотдавна поиетил 
закон за издаване на новите 
банкноти, който е взет заедно с 
останалите закони за стопанска 
та реформа.

Пускането на новите банкно
ти и кованите пари в оборют не 
значи, че старите пари ще се 
обменят за нови. Напротив за ня 
колко следващи години сегаш
ните банкноти и занапред ще 
останат законно средство за за
плащане. разбира се с новите 
банкноти и кованите пари. Всъ 
щнест, новите банкноти, с из
ключение онези от 100 динара, 
ше се различават от досегашни 
те само по означаване на стой
ността. Новите 50 динара, нап
ример, ще имат същата форма, 
цвят и големина, както сегашна 
банкнота от 5000 динара и ще 
имат същата стойност. Това зна 
чи, че само в определено съот- 
весгвие — един към сто — се на 
малява назначената стойност на 
сегашните банкноти, т. е. извър 
шава се така наречената „дено
минация” на парите.

Следователно, един нов ди
нар ще струва колкого сегашни 
те сто динара, а една пара ше 
има стойност еднаква с един се 
гашен динар. Със закона за ра- 
ритета на динара, с който е ут
върдено, че един нов динар ще 
струва 0,7109368 милиграма чи
сто злато, се създава основа за 
изчисляване на новия курс по 
отношение «а ч ужд встрани т е 
пари. Така например, един до
лар ще струва 12.5 нови динари, 
а сегашният курс на долара, ка 
кто е известно, е 1250 динара

От деня на пускането в обо
рот на новите банкноти, цените 
на произведенията в магазините 
и всички услуги трябва да се 
означават със старите и нови 
цени.

..Деноминацията” на парите 
ще допринесе, покрай другото, за 
опростяване начина на ръкува- 
нето с пари, защото ще се рабо 
та с малки суми. С това ще бъ
де опростена и работата около 
изчисленията в администрация 
та на стопанството и другите ин 
ституции. които се закимавят с 
Тази работа.

„Деноминацията” е чиого тех 
ничко-сметачна операция, коя
то няма никаква връзка с стой
ността на парите. Стойността, 
както е познато, зависи от мате 
риалната база на националната 
икономика, т. е. от отношение
то между стоките и парите, кои 
то са в обръщение. Тази стой
ност не може да се създаде натт- 
раво с издаване иа пари с наз
начени големи номинални изно
си, а чрез по-добра и производи 
телна работа.

ловинага. Намалиха и приходи 
те от млечнтие произведения. 
Тази година долината на Ниша 
ва даде на хората само добра 
пшеница. Лоша година. Гъбо- 
творката не можа всичко да на 
падне. Небесната звезда посея 
злина по питомата земя.

Във Висока и планинските ра 
йони жетвата ка пшеница за
върши. Сега се жъне ечемик и 
овес. Очакват се добри добиви. 
Сушата дойде по време на зрее 
нето. Ако не настъпи топлотен

те криле на царевицата се лю
лееха. Веднага си помислите: — 
богата година, с богати плодове 
дари човека.

Сега, няма и следа от това. В 
хамбарите се стече едрото пше
нично зърно. Сметката даде и 
резултати: домашният сорт да
де средни добиви по 14 цендне- 
ра, а високодобивната пшеница 
по 30 ценлнера. На по-малкмте 
парцели „безосгалта” даде 5.000 
килограма на един хектар.

Питомата долина в горното те 
чеяие на Нишава е по-инаква 
от оная преда един месец. Не- 

воичко изгори.

един

:о за стопанска но и за полити- 
чеса необходимост.

За уреждането на пазара и за 
подобряването на жизненото ра 
внище ще допринесе и намаля
ването цената на хляба. Доггьл 
нителните сметки показват, че 
черният хляб може да се про
дава с 4 динара, а полубелият с 
10 динара по-ефтино. Очаква се 
намаление на цените на дърва
та и въглищата, които са прека 
лено високи и нереални. Нови
те калкулации ще покажат кол 
ко „7-юли”

удар слънцето само помага на 
зреенето.

Кооперативните вършачки 
вършат пшеницата на частните 
производители. Използвали би

беоната звезда 
Царевицата увехна — фасулът 
и тиквите пожълтели. Два ме
сеца вече ни капка да проси за 
сушилата се земя. Нишава тече 
спокойно по своето корито- Зе 
мята е жадна за дъжд. а лреза- 
сителна със слънце. Няма нито 
един канал за 'напояване. И Лу 
кавашка нека пази водите си в 
коритото. Всичко изглежда 
то че ли на тези ниви никога не 

техните вода.

те и агрегата за наводняване, 
само че такива няма.

М. Б,

в определянето на 
цените се е ръководил от цели
те на стопанската реформа. Ме 
сото вече се продава с 20 на сто 
по-ефтино от най-горната грани 
па и то не зарди това, че са му 
определени нови цени след на
месата на Съюзния завод за ,те- 
ните. но затова защото месото 
не е класирано.

Иначе, инспекторът по паза
ра оше не е съгледал колко по-

Ефшино летуване
ка-

Пансионът в Звонска 
оапя от 1.400 до 

1.600 динара

са били нужни 
Техниката се озъби на ония, ко 
ито не познаваха нейната стой
ност. Специалистите въртят гла 

„От царевицата нищо До
машният сорт ако даде най-ммо 
го до пет центиера от хектар.’ 
Не помогнаха агромероприятия 
та нито технологическите ггро- 

За всичко липсваше само

ва:

Годишната почивка в Звонс 
ка баня може да се прекара 
ефтнно. Пансионът е от 1,400 
до 1.600 динара. Легло във ви 
лите и частните къщи може дт 
се вземе за 200 до 400 динара 
ако летовниците имат желание 
сами да си готвят. Във вилите 
има места за над 250 гости, а 
в банята сега има само 140 ле 
товницн.

Звонска баня се намира на 
630 метра надморска внсочина, 
обкържона а Гребен н Влашка 
планина. Одалечена е от Бабу- 
шпнца около 30 километра, тол 
кова п от Суково и Бяло Поле. 
Т,ри пъти на ден пристигат и 
отиват автобуси от Пирот и 
Ниш.

Освен закрити басейни за къ 
пане с топла вода, която леку 
ва ревматизъм, ншияе, нервни 
заболявалия и Още някои бо
лести, в банята съществува и 
спортен басейн койт® също та 
ка се пълни с топла вода от 
20 до 25 градуса.

Тазгодмхи ня*г сезон Звонска 
баня дочака много пю-до<^ое от 
колкото чофа>го. Банята с 50 
нови легла, вплете са обезбеде 
ни с нов инвентар, подобрено 
е н снабдяването а хранителни 
продукти, уредени са срнста,пи 
те и пътеките в банята. Лстов 
циците, котгто искат сами да 
готвят имат на разполагане не 
чди във вилите.

качването на цените на храна-

песи.
една дребмлия — вода, която е 
тук в изобилие, 
друго, а ме вода. Няма точно то 
гава, когато

Липсва метоНедосшашъчно Ьнимание 

на местните общности
е най-необходима

ДимиШровгра д
Мина дълго време от формирането на местните 

общности в Босилеградско. Тяхната дейност обаче не 
се чувствува по сериозно. Л тяхната роля в самоуправи 
телната система е известна.

Още при формирането им се явиха някои пробле 
ми, на първо място — проблема за финансирането им 
центъра на месната общност и др. Освен съвети - мест 
ните общности следва да имат и секретариати и отбо 
ри по селата. А как ще могат да организират работа
та на толкова много органи когато знаем, че местните 
общности не разполагат с достатъчно кадри.

Комисията заЬърши анализа 

за работата на коойераи,иише
Комисия от / с(слс(к]остог1 анИ 

ски специалисти при Общин 
ската скушцина, след едноме 
сечна работа, завърши анали 
за за работата на шесте коо 
перации на територията на ко 
муната. Без преувеличаване 
може да се каже, че тя за 
пръв път обръща такова сери 
озно внимание на състоянието 
в селското стопанство.

От анализа може да сс зак
лючи, че комисията успешно 
е извършила своята задача и 
че нейните анализи и студш! 
ще далат на Общинската скуп 
щина документиран преглед 
за работата и стопанисването 
в кооперациите, което е отго 
лямо значение за по-нататтдп 
ното насочване иа селскосто 
папското производство, нейни 
та организация, и ориентиров 
ка към интензификация. Сега 
много по-сериозно може да се 
пристъпи >към 'мероприятия, 
които трябва да допринесат 
за по-добро използване на по 
тенциалпите в-ьзможности на 
полпебието. Студиите, бсзсъм

пено, щс помогнат па пронзво 
днтелнте, одборшщнтс, коопе
ративните съвети 
нтнте за каква 
да се определят (за една иди 
шест кооперации) и 
селскостопански отрасъл 
се определят кото най-доходен

М. Б.

и коопера 
организацияОсвен това в настоящия момент те Иямат и ма-

претермални оредевта, а начина иа финансиране не е 
низиран и в общинския устав.

От 17 местни общности в Босилеградско още в 
нито една не е изготвен устав на организацията- Наис 
тина, някои имат известни проекти, но тук са и спря 
ли. Тези проекти са правени въз основа на общинския 
устав и си приличат един на друг, бз да се е държало 
сметка за конкретните условия за дадена територия. 
Осрен това — те са и доста обременени и трудно раз 
бираеми. —

за кой
да

План изпълнен 

за пет месецаНякои местни общности не са устроили нито ед 
но събрание от основаването си. А проблеми за обсъжда 
не има. Единствено босилеградската местна общност 
прави усилия да намери път и да започне с по-активна 
работа. Тя обаче не разполага с помещения.

Налага се Общинската скупщина да предприеме 
мерки за засилването на работата на местните общности. 
На първо място — ще трябва да се намери източник 
на материални средства, да се окаже и помощ за орга 
низадионного им заздравяване. Също така — на мест
ните общности ще трябва дд се помогне при изготвяне 
то иа уставите, с които точно да се определи 
Място и роля в самоуправителната система.

• Тазгодишггаят си план Тлъ- 
мипската кооперация преиз
пълни само за пет месеца- При 
изкупуването нд едър и дребен 
добитък тя реализира около 70 
милиона динара или с 20 мили 
она попече от планираната су-

В търговията е плани-ма.
раи оборот от 71 милион дина
ра. През първите пет месеци 
на годината са осъществени 30 
милиона динара.

тяхното

В, Вел.
В. В ВапсП» Вслкошгч
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30 МИЛИОНА ПОВЕЧЕ ЗА ПОЛОВИН 

ЧАС ЕФЕКТИВНА РАБОТА
И СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

СЕ ПРЕОЦЕНЯВАТ риранагна реализзция възлиза, 
на 135 милиона динара, на гота 

произведения на 56 милио
малко предприятие, в което ра
ботят 50 работници, повиши фи 
зическия обем. иа производство 
то със
заплануваното. С това е осъщст 

бруточтродукт ма стойност 
от почти четири милиона динара 
на един работник. Шестмесечни
ят. баланс на предприятието по 

че стойността ка факту-

Както и всинати стопански ор 
кошарата, .,Брат- 

ио-
ганиоации и
ство’' в Димитровград след

изчисления и обсъждане 
своето положение в новите 

условия на стопанисване, стиг
на до определени констатации с 
които трудови 
да бъде доволен.

Ва шест месеца работа това

вите
на, на недовършеното производ 
ство 18 милиона, а стойността 
на суровините на 12 милиона ди 
нара. Нагслатенатуа реализация 
от 81 милион динара наскоро ще 
бъде увеличала, затцото стоките 

за зимния сезон 
д1ти бъдат

сс изкоренява. Проскрпонтиров- 
ката към високодобивии кул
тури върви много бавно. Но 
за това на сме виновни само 

Трябва някой ла ни ио_ 
когато се оп

седем' па сто повече оя*Тази А(Ш посетихме 
села в Тлъшшокня район. По
точно РаАнчевцн, Райчтьчовцн 
и Братковци — сола в Боснле 
градската комуна, в конто ми
грацията на население е най- 
слабо изразена. В момента ко

някои вите
иа всят

ние.
моше в момента, 
итваме да подобрим н изменим 
селбкото стопанство. Земеделска 
та кооперация трябва да оъдю 

I ювото, ио В 11СЙ1ГЗта 
слабости.

колектив може
оставениказва, изнесенитези
на пазара. Трябва да се подчер 

видове цвета «а
гато всички трудови организа 
ции 1треоценяват своето по
ложение, когато провеждането 
на реформата е в п-ьлен. разгар 
частшпс земеделски произволи 
тели търсят себе си в новите 
уейошщ. Много гю-благопрнят 
ннте условия за развитие на 
селското стопанство които но
си със себе си стопанската ре 
форма, Ще накара. оолскостоУ) 
ланските производители да пре 
лшнат „от всички тю малко" 
Към спецализадия; т. е. към 
отглеждането на ония култури, 
за които съществуват благо
приятни почвени и клнматнчес 
ки условя.

Нашият пръв събеседник 
Крум Георгиев е едни от по-с
тарите селскостопански произ 

в Радичевцн. Запнтс

тае, че всички 
кожени палта, кожи, ръкавици 
и шофьорски палта са много 
търсени стоки нашия пазар.

носител на 
работа има редица 
Виждаме, че ползата от живот 
иовъдсИгугоо е .много ]по-галяу 

Защо тогава кооперациите 
ни обезпечат достатъчно сс

па ФУ-

Въпреки че предприятието и- 
мйше големи трудности с дос
тавката на суровини, през пър 

полугодие успя да внесе

ма.
не
мсиа за производство

минерални торове/ Но 
не е въпроса само да сс подо 
бри животновъдството и ние 
повече да се ориентираме към 
него, ио кооперациите да обез 
печат и пласмент на добитъка 
и тю по онези цени, които са

раж н вото
във фондовете 15 милиона дина 
ра. В условията когато родната 
суровина беше по-скъпа от са
мия продукт, кожарата се ори
ентира към вносна агнешка ко- 

Италия и Гърция (от ония 
страни в които нашата страна 
изнася агнета!), която беше зна 
чително по-евтина отколкОТо на 
нашия пазар. Домашната апнеш 
ка кожа плахцака по 8.990 дина
ра за един квадратен метар, а 
съшито преработено количество 
п-юдаваха по 7.200 динара. Ъла 
годапение на вноса 
успя да се измъкне от тежкото 
положение.

к - ~ жа от
кгарадпггранн.

В Радичевцн хората са
н изпие. Преоценката

1Ш

същото
на селскостопансюгге произво
дители може да има успех са 
мо ако кооперациите и селско 
стопанските специалисти ока
жат помощ На производители 
те да преминат от ннекодобнв 
Пи култури към вггеокодобив- 
ни и развитие на животновъд 
ството за понто същсстуват до 
бри условия.

водители 
ресувахме се най-напред за та 
згод! шинагга добиви от пшени
цата. Събесеннкът ни каза, че 
те са значително по-низки от

колектива

миналогодишните.
— Виждаме, че от земята ня 

полза, ако я обработваш н 
ползваш на начин, който 
практикували нашите (деди и 
бащи, — каза Крум.

Сметката, която той ни нап
рави показва, че от житните ку 
лтури ползата е малка-

— Тогава, по ваше мнение,
най-рентабилни ?

След новите изчисления тру
довият колектив със задоволст
во констатира, че сегашните оь 
отношения на цените на домаш 
ката кожа и на готовите произ 
Бедения са приведени към реал 
ни рамки. Действително, казват, 
•оуровинат/г, възпроизводствени 
ят материал и другите разходи 
са повишени общо с 28 на сто, 
но с оглед че цената на кожата 
е намалена, цените на готовите 
произведения се определят въз 
основа на всички нови елемен
ти. Новите изчисления показ
ват. че стойността на бруто-про 
дукта е края на годината ще се 
увеличи с около 320 милиона 
динара, като чистият приход и 
занапред ще се дели в съотно
шение 50:50.

Въз основа на «физическия О- 
бем на производството след ше- 
стомесечния баланс трудовият 
колектив раздели 75 на сто от 
месечните личните доходи на 
всеки работник, покрай редовна 
та заработка. Инче средните лич 
ни доходи възлизат на 31.000 ди 
кара, а сега е взето решение лич 
ните доходи да се увеличат с 22 
на сто, които ще се изплащат 
според производствения ефект 
на всеки работник.

В изнамирането ва вътрешни 
резерви ..Братство” се ориенти
ра към увеличаване на произво 
дителността, икономия на въз- 
произзодеггвен материал, към 
намаляване на отпуските по бо 
лест, отсъствията и тн. Зарад 
нефункционалността на помеще 
нията, които не съогветствуват 
ка процеса на производството, 
ефективното работно време въз 
лиза на шест часа дневно. Ако 
ефективното работно време се 
увеличи само с половин час 
предприятието би могло да за
работи 30 милиона динара по1 
вече.

Оставена сама, без помощ от
вън, кожарата със собствени 
фондове строи хали, които не 
съответствуваг за организиране 
на нов технологически процес- 
Тази години само за строителни 
работи са заделени нови 14 мили 
она динара от миналогодишни
те фондове. Това е, казват в ко 
жарата. единствен път по-доб
ре да работим и повече да про
извеждаме. При сегашното по
ложение не са в състояние да 
организират производството и 
да използват пълната мощност 
на машините.

кма
В. в.са

Колективите за себе си

БЮЖЕТЪТ ПО-МААЪК С НАД 30 МИАИОНА ДИНАРА
кои култури са 
— беше нашият въпрос.

— Само отглеждане на доби 
— без колебание отвърна

__ От сейшември вьзнаграждаванеШо в Скуищинаша ио точки
използване на работното вре
ме. От друга страна и Окаля 
йската скупщина трябва да 
компенсира всички ония раба 
ти, които досега е изпълнява 
ла, а конто сега са пренесени 
на Общинската скупщина.

Покрай това сега се прераз
глежда и досегашната училищ 

че на мрежа, защото има учили
ща, които през идната учебна 
година няма да имат достатъ
чен брой ученици. М. Б.

ни доходи за преминаване към 
новата система на възгражда 
ване. След щателни изчислени 
я се епика до извода, че лип 
сват 30 милиона в бюжета, а 
само за лични доходи недости 
гат около 15 милиона динара. 
На въпроса къде 
ще се търсят вътрешни резер
ви, в управата отговорят, 
гова може да стане само с по-на 
татъатю намаляване броя на 
заетите, т. е. с по-рационално

След няколкюмесечна работ
на Комисията за оценка на ра 
ботнигге места р (органите нй 
управлението в Общинската 
скупщина завърши своята ра 
бота и представи целия мате
риал за публично разискване. 
След разискванията )ое прове
де събрание на колектива на 

бяха разгледани 25 пред 
забележки. Събра

нието реши Съветът на труда 
вата общност и секретарят на 
Скупщината въз основа на пре 
дложенията на Комисйягт и за 
бележките да направят корек
ции в Методологията на опре
делянето на точките и да опре 
делят височината на 
доходи на всеки работоик.

тък
нашият събеседник. И той пак 
взе молива и хартията.

— Ако засея нивата, на коя 
то сега отглеждам ръж, с фура 

тогава печалбата е 
по-голяма. Само от тая ще и- 
мам фураж за отглеждане на 
четири крави. Ако имам при
мерно само две телета годиш 
но и ако ги продавам средно 

100.000 динара, плюс мляко 
то — ето я печалбата налице.

жни треви.
по-нататък

което 
ложения и

по

Сметката на събеседника ни 
впечатление. И 

селскостопански
Слабостите в стопанството не могат да се 

отстраняват с повишение на цените
ции за неопр авдане повишение 

в на цените на някои стоки. 4 
Предприятието ,.Услуга" уве 

личи цените на някои стоки и 
с 100 на сто. Така старата це 
на на един самун беше 30 ди
нара а новата е утвърдена на 
60. Бтрека по-рано се продава 
ше 70 динара една четвърът 
а сега 120 динара. Разбира се 
това намали консумирането на 
тези артикули, и затова в пре 
дприятиегго започнаха да миел 
ят върху това явление. _

Иван Денчев

направи силно 
останалите 
производители, с които водих
ме разговори са на същото мн 
ение. Стеван Давитков, 
от 'наИкобрите селскостопанс
ки !гтроизвод!ггели от това се 
ло, добави, че не трябва да се 
забравят и- добрите условия за 
отглеждане на зеленчуци итк> 
ТЮН. По негово мнение и това 
са високодобивии и рентабил-

Все по-гол яма е активността 
на трудовите организации 
(провеждане на стопанската ре 
форма, оотраняването на слач 
бостите и изнамирането на въ 
грешни .резерви.

Обаче,
в някои предприятия 
стите (не се отстраняват с по- 
добра организация на 
увеличаване 'на производителю 
иостта на труда, с по-добро из 
ползване на машините и иконо 
мия на суровини. Чувствува 
се тенденция в някои организа

личнитеедин

Още веднага може Да се кон 
статира, че новата система на 
възнаграждаване ще доведе в 
реални рамки личните доходи 
на ония, кюито по-рано са би 
ли фаворизирани и ония, кои 
то са били занемарени.

забелязва се че 
слабо

труда,ни култури.
В Бранковци се срещнахме с 

Мил е Арсич, активен общест- 
работник и

Обаче след първите груби из 
числения кюлективът се очаМС 
ри пред редица неразрешими 
проблеми. Според досегашните 
оценки колективът не може да 
увеличи личните доходи нито 
за еднин процент след поскъпя 

Всъщност, това е ване-го. И преди новите мерки 
липсваха пет милиона за лич-

вено-политически 
секретар на първичната орга- 
низиция на СКС в селото.

— Грешиме, че произвежда 
всичко по малко“, — Положението на пазара 

в Босилеградска община
ме „от 
каза той. 
една традиция, която трудно

Направен и са грешки и при
цените

Босидегр адскияЦените На 
пазар се стабилизират. Инспек 
цията по пазара предприе мер 
ки за корекция на някои це
ни, които са определени непра 
вилно. На някои търговски о 
рганизации ще бъде наложено 
да върнат цените в рамките на 
закот пгге предпиаания, а про 
|ив нарушителите 
прелириети съответни 
На някои |артикули от пласт 
маса, синтетични бои и лакове 
на които е премахнат дан-цк- 
ът върху ббората цените не 
са намалени, какъвто е слу,а 
ят 1с Тлъминската земеделсвса

някои стоки, (където 
свободно се формират. Някои 
тръпавеки организации ср. 
Цолзвали момента $1 незакон! 
но са повишили цените на ня 
кои стоки. Тази явления вече 
се (отстраняват 4 намесагга на

Висок през това шо
ло 20 пластачки. Този ден коса 

окосиха около 20 ха и по- 
сено огг тази площ бе 
Меа-юеттитге ,/Ттарчев

Тазгодишната суша принуди 
виоочани да обърнат по-голямо 
внимание върху събирането ка 
реколтата* Тъй като Висок е жн 
вотновъден край основната

бе събиране на фуража

инспектора по пазара.
По въпроса за снабдяването 

з(а)сега у ям а цроблемй. Почти 
всички магазини добре са сна 
бдени със стока. Липсва само 
бялю брашно и някои 
стоки, които не е имало в ма 
газиниги и преди 1 август.

чите ще бъдат 
мерки.ловилата 

събрана, 
гроб” и „Яворов рът” бяха най- 
веселите места в Стара планина. 
Далеко се носеше песента на 
младите девойки и жени. През 

ден в местността ,ДСрън 
група от около 60

им
другизадача

зя добитъка. Най-големи трудно 
Сенокос и Гор-сти имаха селата

Криводол, защото разполагат 
с най-много добитък. Те кавре- 

сеното, навреме о- 
житото и вече се под-

съшия 
чик сарай” 
косачи носеха също кооператив 
ни ливади, като окосиха около 
50 ха. В тази акция най-масово се 

селяните ат Сенокос и

ни
В. Вен.коперация.ме окосиха 

жънаха 
ругвят за вършитба.

Освен частните стопани около 
събирането на реколтата имаше 
трудности и кооперацията „Сто 
чар” която трябва да обезпечи 
храна за 3.000 гърла овце и из
вестен брой едър добитък. И въ 

че кооперацията разпола 
100 работника, реколтата 

бяха малко

Бо силе!радотзоваха 
Горни Криводол.

Представителството на застрахователния завод успешно работиОбаче «е всички села се оггзо 
ваха на акцията да помогнат на 
кооперацията в събираането на 
богатата реколта. Жителите от 

Волев дол и Каменица 
ден празнуваха Илинден.

своята служба. Поради 
Босилеградската община е яа 
първо място в Лесковашка о- 
колия по броя на заболяване 
и умиране на дребния и едъР 
добитък. Затова животновъди 
те имат голя ми щети.

Нужно е и обществено-полн 
тическите организации да пре 
вземат разяснителна работа за
(значението на Застраховател
ната служба и изтъкнат тяхня 
те предимства.

итък и посеви. Досега самоЗО 
на сто от добитъка е засграхо 
вак, което представлява значи 
телио увеличение ох миналата 
година.

Все пак броят на застрахова 
ните граждани е малък. Най- 
го лям а нужда за застраховане 
се жвявз( (при добитъка.- Това 
е необходимо и от една друга

Ветеринарната

товаПредсгавитлелството на Зас
трахователния завод от Враня 
вече четцои години 
работи в Босилеград. Най- мн 
ого з(аогаховани граждани н- 
ма*г /от РайчнлОвци, 
рад и Горна Лисина. 
таналите села броят на застра 
хованите граждани е в пооот- 
яненнен растеж. Гражданите 
най-много рсигурява>г дичното 
имущество. За сега на теригго 
рията на общината има 
400. ПоЦмалко осигуряват доб

селата 
този
От Каменица в акцията участву 

Виден Йоцев.

успешнопреки 
га със
беше такава, че те 
ла извършат навреме цялата ра 

Затова кооперацията при- 
на об-

Босидег-
И от ОС

ва само
бота. летните дниТака изглеждат

Висок. Докато едни се тру- 
помогнат на кооперация- 

И ИЗ

към организиране 
акция за косене

стъпи въ®на лива-ша дят да
та за да прибере реколтата 
ползват всеки ден за работа, 

празнуват верски праз-
началото на месеца се про

веде такава една акция, на коя 
то селяните масово се отекваха 
__ около 100 косачи, между кои 
ТО работници и служащи и око

гледна точка, 
служба няма добра мрежа на 
територаята на общината и не 
може успешно Да

други
ници. над В.В.изпълняваВ. Г-ьргое



в.»ТАТСТВв

С ФОТОКАМАРА ПО ГРАНИЧНИЯ СЪБОР ПРИ „СЛАВЧЕ“

ЗА МИР И СОЦИАЛИЗЪМ
на 15 август т. г. в местността „Славче" 

се съсТоя граничен събор на крайграничното 
България и Югославия. Срещата премина под 
е социализъм”. На огромни приятелски

край Босилеград 
население от

лозунга „За мир
и роднински

веселото наатоепие сред хубавата природа на Краището 
със същия интензитет от утрените часове до късно след обяд. 
На събора присъствуваха около 15.000 души от двете страни.

трапези

трая

В центъра па
минираха порг 
гарите Тито и
и

елавеки знамена.

Граничната линия този ден 
ваше. Хората свободно преминаваха

„Славче” не съществу- 
през „мекия пояс” и тър

сеха места по гостилниците край хубавите кебапи и .студена 
бира.

на

_____ Малцина опитаха и тоя събор да използват за черна 
борса. Под формата на подаръци те се опитаха да продават не- 
законо някои стоки но бързата намеса на митническите органи 
провали техните опити.

Текст н снимки:
Най-трудно беше да се 

стигне до продавачите на 
шоколад на югославска тери 
тория. Тези две жени току що 
се изкубнаха от дългата 
„опашка”.

БОГДАН НИКОЛОВБогатите трапези
останаха през цялия
деп . ..

111

• ■ • я около обед мнв
А когато запо-чна култур 

пата проъухгма ■народът ся сте 
че край трибуната за да из

слуша изпълнителите от Лес 
коаац, Враня, София и Кю
стендил. На .снимката: Ивана

Папдурович изпълнява народ 
ни песни.

зина направиха къса
почивка. ..

............ ■]



.БРАТСТВО“

6Г
Пъшсиспи злииси

Познавате лн нрелестиге на своя край?

ЦЪРНООК -1871 N. НАДМОРСКА ВИСОЧИНА Непроходимият път
за да види как върви работата. 

__ Тръгваме!
Всички отново заемаме места 

та си и пак потегляме на юг.

По шосето от Босилеград за 
Долно Тлъмйно можете да сгтиг 
нете за 1 час.

Но маже да пътувате и чети- 
ри-пет часа. Имах щастието не
отдавна да пътувам За Долно 
Тлъмйно летен ден до следпла-

склонове се зеленее хеогария |с 1ко*1лексн от борови 
гори към Кортен, Треклино и 
все нататък чак до Грахово, а 
далеч заА тях се виждат като 
в мъгла заоблените върхове 
на Стара планина.

Самият връх Църиоок е ка 
менист, докато на всички ст
рани се простират Дълги коси 
гребени целите голи с Дълбоки 
вдлъбнатини, които постене-' 
нно се превръщат налолу в 
долини, обрасли вече с гори.

верни
йна със скъпоценни лековити 
билки. На Църиоок най-мно
го се отличава със своите по 
сбища, кълето през летните 
дни пасат хиляди овци и сто 
тини крави и коне. Тази пла 
нима някога е била обраснала 
с борови гори, за което говор 
ят останалите следи. През раз 

войни Църиоок е билис 
бонще, има следи от 

намират се и ръждяса

Много хора мислят, че в Кра 
нщето няма хубави туристиче 
ски места, а така мислят и хо 
раЙ’ от Босилеград. Всъщност 
на; тях не са познати туристи
ческите места и природните 
крйсбти, на този край. Нищо 
чудно’ че туризмът и вдни- 
ш^рство^го и,'зос1гават и Босилегр 
Радската община. Почти два
десет години кръстосвам над- 
лтЬк и шир Краището, наблю 
да^йМ особените красоти, ре- 
к11Чките, тесните каньони, раз 
шгге възвишения и усон„ кли 
сур>и и еруруптивни стени, ие 
щери и седловини, високи пла 
нйиски върхове н хубавата 
глетка към хоризонта. Жива
та природа на Краище, все о 
ще неизпптана научно, е извъ 
предно богата както с расти 
телен, така н с животински 
свят. Историческите знамени
тости в Краище и Знеполе са 
малко познати, има ги и тря
бва да им се посвети, по-голя 
мо внцманне, да се открие тя 
хното потекло.

Използвам случая да запоз
ная читателите с централната 
планннина на общината^Цър 
сок- Тя се вижда от всички села 
на общината, а от неговия 
връх може да се види 80 на 
сто от цялата община. Негова 
та надморска височина е 1871 
м, растителност има до 1650- 
1700 м. Планинският връх е 
обкържен с ливади н посбища 
а Долу — в подножието са се 
лата
ли. На изток са селата Брес 
тшша, на югоизток — Зли Дол 
на юг

Зелени вейки милват камио- 
натоварените мебели, подна и

нас весело шуми кристално чи
стата Драговищица, а тук таме 
край зелената морава иотичва' 
по -някой по лятната горещина 
и пак хваща върбалаците.

Заминаваме Рибарци. Присти
гаме а Бранковци.

— Е тук ще има работа — каз 
ва Санде. От тези орехи изобщо 
не може да се мине.

дне. ..
Беше петък и с управника па 

кооперацията Кроне Станков с 
,,отлепихме" от градй. Той 

използваше този ден. да свъ-р- 
работи, да 

свърже нови връзки с хора от 
други предприятия, да се отбие 
о Общинския комитет, в Общин 
ската скупщина, всичко да ви 
ди и да се осведоми какво тряб 
ва да се предприеме в Долно- 
'.^пъмгткеи район. Той е един 
вид представител за южната 
част от общината.
... Десетотопецът па

шофъор Александър Ди 
бумтеше пред сладкар-

мъка
пите
тинско
окопи

ши много делови

47
■4 — Я ми секирата — казва уп 

павникът, който слиза при вся
ко и иай-Малко Опиране на ка
миона. Любува се на „товара”, 
гледа машината.

— Ами чии са?
— Чии ще нека са — пречат 

ми и ще ги сечем’. Пътят тряб
ва да бъде свободен на височи- 
па от 4" метра — а виж...

В тоя миг излиза и стопанка
та Верка Брапковска.

— Кроне, Любене, сечете, ей 
и тия сухари съборете.. -

А когато стигнаха до послед 
пия орех, нещо се пречупи в 

нея и тя започна
— А защо ми окас&рихте 

дръвчетата... Има да ида лич 
но при председателя на Общи
ната. Това да го знаете! ..

. .. Отминаваме още няколко 
махали и се отзоваваме в Бис
тър.

— Стоооой! Тука сливата от 
отдавна ни чака! . .

I

внима
телния
митров
пицата па дядо Нестор когато 
ослепихме да влезем\ с управ
ника.

— Санде, другаря журналист 
иска да посети Долно Тлъмйно 
— ме представи управникът 
Стайков.

— Важи.
След това Димитров даде на

пътствия па качилите се на ре 
маркето работник по Г1ТТ ли
нията Любен, и момчето с него:

— Аз ще карам полека. Къде 
го закача с товар — дайте сиг
нал.

И огромната машина потегли. 
Товарът, висок 3,5 метра се к.га 
тегие по пътя за Райчиловци ка 
то дигаше облак прах след се 
бе си.

щшш,ШШттб

разпръснати на маха Пастири па Църиоок
На Църиоок можете да се из 
качите от всички страни по 
тесните ^планински пътекп, ко 
пто на върха се губят в зеле 
ните целини. Североизточно от 
връх Църиоок, на просторна 
равнина наречена Кин Стан е 
повдигнат паметник и о5ща 
гробница, в която са пренесе 
ни костите на 14 партизани 
от Сърбия, България и Маке 
дония, загинаХи през НОБ. На 
това място всяка година на 7 ка
ли, Денят на въстанието на 
народите Сърбия се провежда 
масов митинг 
събор и се полагат 
цветя на гробницата на заги
налите партизани.

Църиоок изобило^гвува с бо 
ровинки, а по южните и се-

— Любене, дай секирата. Из
лиза и домакинът и ни помага. 
Помага и продавачът в местния 
кооперативен магазин.

Сливи, круши,, няколко вър
би а след това акациите, над
вили клона над шосето — всич 
ко ни „стори” път ...

‘— Колко

— Ооооп — стой тука ше има 
работа.

лн гилзи и ножове.
Крайно е време да се догра 

ди пътят Босилеград-Църноок 
Назърипа. Народът с удоволс 
твие би участвувал в работа
та, само е необходимо да се 

и организира. Този

Ярешник, югозапад
но — Назърица, западно — 
Дукат п на север село Църно 
щица.

Църиоок изобилствува с бу 
йгАг и студени извори 
ло дванадесет. Изворте Бара 
и Щеткони Т-ьрлн съчинавят 
Врестанишката река, Китка, 
Глава и Собаршце — главната 

на река Църноощица; 
Плевшта създава НаЗъришка 
та река, Падина, Поище, Раз 
лолци (с четири извора) се 
вливат в Ярешнишката

— Любене. внимавай 
само ония стъбла, които наисти 
на пречат.

Ябълки, круши, орехи. .. и 
чсакво ли още не се бе надвеси
ло над пътя.

— Ето, виждате ли другарю 
управник какъв е пътя. А пос
ле се питаме защо късаме пок-

сечи

насърчи 
път ще премахне конските ке 
рвани, ще облекчи планински 
я селяк, който пренася иеоб 
ходимите му неща на гръб, а 
по този начин Црноок ще се 
приближи до босилеградчани 
и други туристи, до любители 
те ма природата. Онова, което 
ие се пзнава, по-малко се пе 
ни и обича, затова трябва да 
упознаем Църиоок и да го о- 
бичам Много повече.

око
пъти тия акации 

ми бодват ръката. И в такива 
моменти човек лесно може да

ризките на камионите, защо ра 
знасямечаст катастрофира. . . Пътят е лош, 

и види.ността
сеното из пътя, защо 

повреждаме стоките.. .
— При Общинската скупщи

на имаме трима работници. кои 
то трябва да поддъжат пътя, а 
май. че с години не са минава-

а при това 
крайно ограничена. . . Пикъори
те не знаят защо получават за- 
г (йг"-ти. Нг са пипнали пито 
трънка.

Тук престояваме па дълго. И

партизански 
венци и

река,
а изворът Камена Чешма фор 
мира Злидолската 
много от тях вече са направе 
ни циментови корита, в кои 
то се пои добитъка.

Гледката от Църиоок е ху 
бава и пленителна, особено 
когато небето е ясно.

На изток се спуща възвише 
името Драговищица, с вълноо 
базни форми, а още по-ната 
тъ!> се издига величествената 
Рила, нейната глава се белее

река. На ли тук — обяснява управникът 
Станков.

След това излиза от кабината
Стоян Ефтимов

августовската жега не пречи на 
•нергичия управник Кроне. Той 

не почива нито за миг. Пот се 
лееше от челото му, а под люто 
то като змия

ДИМИТРОВГРАД
секирче летяхаШоколад и плодови сокове

и левове
за марки акациите.. .

. . .След четири часа път — 
най-сетне пристигнахме в Дол
но Тлъмйно.

Любопитни долнотлъминчани 
наобиколиха камиона, за да ви 
дят какво е докарано. Някои 
седнаха на кушетките да опи
тат на място заравината им. 
Други вече си правеха сметки...

— Нагиите хора много купу-
Стан

през летните дни, а през зима 
та изглежда като че е създаде» 
па^ от лед. На юг се протяга 
Бистърската планина и гората 
„Мъртвица“, най-голямият гор 
ски комплекс в общината, а 
иО-Нататък се намират гребе 
ните Тънки Рид, Яворовска 
Чука, а още по-надалеч тъмни 
те гори на Осогово, по върто 
ггите на които се белее сняг, 
някъде далече се съзира Пи
рин, на югозапад се. е изпречи 
ло възвишението Побиен Ка- 
мък, а още надясно връх Бя 
ла Вода. някъде далеко пода 
ва плещи Шар-плаиина, стър 
чи пирамидата на Люботен. 
Западно се издигат Дукатски 
ге планини: Сипей, Остра Чу
ка и Близен, а малко по-дале 
че Стръвна, докато зад тях до 
минира Бесна кобила, чиято 
надморска височина е 1922 ме 
тара. На север се простира 
панорамата на Глошка плани 
на и Лисича планина, с най-ви 
сокия вгьх Валози (1827). зал 
тях е Стрешер, Големи Връх 
и Претвор, още по-надясно 
Власинските планини. Букова 
глава, Цветков гроб след това 
Знеполските планини пред Че 
мерник и то: • Въртоп, Грама
да. (1719 м), планините Рудина 
роизточно от Църиоок, е Мя 
ра планина, а зад ния село 
Паралово, доле покрай Драго 
вищииа е Босилеград, я зад не 
го ’ панорамата на Милевска 
планина, коя-го се протяга в 
ляво. към селото Божипа и 
водовелшгцата Кървави ка- 
мъй и Царица с връх Ком ви 
сок 1725 м. От Църноок към 
село Ресен съвсем ясно се ви 
жда особен нил ерозия, в зе 
ленината се белее наранена 
земя. Още по-далече 
дат пространсвата

ние преди всичко и затова, че 
става дума за наши и чужде- 
страпи туристи, 
дневно минават през Димитров
град.

Ресторантът ,на железопътна 
та гара е клон от гостилничар 
ското предприятие „Балкан” а 
Димитровград. Забелязано е от 
страна на гостите и пътниците, 
ксито мйнават с влака през Ди 
мировград, че има случаи кога
то келнерите в ресторанта на га 
пата в Димитровград продават 
бира, шоколади и други артику

По този неконтролиран начин 
Тошев е взимал и по 300 дина 
ра за една чаша бира.които всеки-

Цветко Бояне гч

Прочетете и това ват такива стоки 
кое — За кратко време тия 
спални ще изчезнат от магази
на. След няколко дни ще дока
раме още. ..

каза

ли по значително по-високи цс 
ни от определените. Така обик 
'козено бутилка бира струва 1 
марка, а шоколад от 70 динара 
— 1 лев.

На 21 юли 1065 година келне
рът Георги Тошев е продал на 
Христо Павлов, служащ в Ско- 

един шоколад от 70 дина-

. . . По всяка вероятност най- 
голямата че^ко-вна камбана в 
нашата страна се намира в чер 
квата на село Чу-чута (Банат). 
Тя е тежка 5.300 кг.* * *

* * *

всичко 60, които са изнамерени 
досега. Една от тях дори носи 
неговото 
щера”.

М. Андоновиме ..Радошева пе-

Продавач на билет! 

крадец...Отговор на статията 
„Лоша реклама44

пие,
ра и една бутилка овощен сок 
за 2 ле а. Армен Омер, турски 
жител, за три бутилки бира е 
заплатил 4 германски 
Юсвен това Вулерин 
тиш, .също турски гражданин, за 
две кутии цигари „Ибар” и ,До 
вчен” е платил всичко 3 герман

.. . Драголюб Груич, земеде
лец от Обситце, край Топола, 
вече доста време се занимава с 
кръстосване на овощия. Едно 
от неговите по-значително по
стижения е това, че е успял 
чрез кръстосване на ттарменка 
и дива круша да получи нов 
род круши, чийто един плод те
жи 1.300 грама.

Продавачът на/ билети Ма 
югославската лотария в Дими
тровград Воислав Стаякович е 
извършил две кражби и ср& 
щу него е възбудено углавно 
дело,

На 16 юли, т. г. Станкович 
незабелязано откраднал / една 
фанелка в магазин „НалМа” 
на улица Маршал Тито в Ди)* 
митровград. Само след някол
ко часа той извършил и вто
ра кражба, ,Този път ,дтос&- 
тил” магазина за. обувки , 
вра" и откраднал един. Ни
кой обаче не забелязал краде 
ца следствие И а голямата на-

Във вашия седмичен вестник 
бр. 199 от 22 юли 1965марки.

Манеди- година на 
страница четвърта под заглавие 
„Лоша реклама’’ си 
неточни сведения, които обиж
дат моята гражданска чест

изнесени

и до 
продавала 

на чужденците варени яйца по 
100 динара брой.

Точно е това, че варени яйца 
продавам по 50 динара, а не по 
100 д. както това е публикувано 
във вестника.

Моля в следващия брой на Ва 
шия вестник да извършите не
обходимата изправна затцого в 
противен случай ще бъде при-

сггойсгво, т. е. че съммарки. Цека Реза. от Ирак, 
за един шоколад от

ски
* • *е заплатил 

70 динара и една бутилка пло-
.. . Реката Тара тече през «ай 

-дълбок каньон в Европа, който 
се намира между планините 
Дурмйтор и Лубиша. Дълбочи
ната на каньона на някои м/еста 
достига и до 1250 метра.

, . . Радош Иванович. от Сви- 
лайнац, от малък е овчар. Сво
ите стада вода из планината 
Соколица. Лобител е на пещери 
те, а може да се похвали че 30 

впечатле- пещери е открил лично той, от

дов сок 2 германски маркте.
Тук става дума за очигледна 

грубост
Тошев към туристите, минава- 

през Димитровград. Обаче

от страна на келнера

щи
досега против него не са пред
приети никакви мерки от стра- 

отговорната служба. "Гана на
кова заплащане има и туристи- нудена да се отнеса ктъм съда. валица в магазините.

Само след 4 часа следствени 
крадеца 
Ц. Б.

ческо значение, на което е не-
Това

Учтива,
Тодорка Ангелова те органи открили 

Станкович.
обходимо да се укаже, 
оставя още по-лошо

се виж 
на НР Бъл I
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останал
данни кои ученици са приети, а 
кои не са. Повече от половината 
кандидати не са приети. Някои 
ог тях Имат отличен успех а не 
са приети само затова, че са по
казали слаб успех ни писмения 
изпит. Допуснатата грешки и в 
подбора на изпитния материал. 
От шестте задачй по математи
ка една е била от програмата' за 
гимназиите. Такива грешки до
принесоха повече от 300 учени
ци да бъдат окъсани на изпити

През миналата година -в Нищ 
ха околия завършиха основно 
образование 7.493 ученика. Ако 
се вземе че почти всички' учени 
ги са издържали поправителни 
те ислити тогава в цялата око
лия са завършили 9.834 учени
ка. Сега в началото на новата 
учебната година много ученици 
й техните родители мислят в 
кои училища да се запишат. 
Според първите съобщения от 
училищата в началото на тази 
учебна година интересът за сре 
дните училища е голям в цяла
та околия.

Според съобщението на Око
лийската скупщина през тази 
учебна година средните учили
ща ще могат да приемат 4.645 
ученика, обаче според капаците 
тите на училищата ще могат да 
се приемат 5.990 ученика. Това 
увеличение на учениците идва 
оттам, че в Ниш е открита още 
една гимназия, така вместо 380, 
колкото беше предвидено, ще се 
приемат 1.200 ученици. Техниче 
ското училище „Никола Тесла” 
в Ниш направи също така уве
личение на своите помещения и 
по този начин ще приеме още 
200 ученика. Иайа още училища 
в око-лията, които ще могат да 
приемат' гго-голям брой учени
ци, но това не позволяват фи
нансовите възможности на съ
щите. Такъв е случаят в Алек- 
синац и други мета.

Голям брой ученици вече са 
приети през месец юни, но и по
край това остават' низаписани 
6.149 ученика, които чакат да се 
запишат в някое училище през 
септември.

неподписн й в него няма

те.

КЪДЕ ЩЕ СЕ ЗАПИШАТ 
ОЩЕ 5.500 УЧЕНИКА?

\ •
Сега се поставя въпроса: къ

де ше се запишат още 5.500 у че 
пика от цялата околия? На то
зи въпрос засега не мбже на
пълно да се отговори, обаче из
вестно число ученици все пак 
ше бъдат приети, защого досе
га само в 4 училища са прове
деш» приемни изпити.

Стопанските училища и учи
лищата с практическо обучение 
ще могат да приемат около 2506 
мченика. Обаче ггрдеггриятията 
не приемат ученици в стопанст 
вото. въпоеки че имат много не 
квалифицирани работници, за- 
щото според новия Закон за тру 
ловите отношения трябва да за 
ттлащт на учнеиците както и 
на неквалифицираните работни 
пи. Затова и в Ниш, най-голе- 
мия стопански център в Оьрбия 
предприятията имат заявки са- 
мЪ за 380 учнеика, а в тези учи 
лиша има 1.200 свободни места. 
Такова е положението и в Пи
рот където са записани само 62 
ученика, а училищата могат да 
приемат 300 ученика.

Скогпк /963 гд Далеч от родните домове

СТИПЕН ЦИСТИТЕ НЕ СЕ ВРЪЩАТ
Въпреки големия брой сд-иле 

ндиети од Бабушнишка) общи 
на, същата няма достатъчно 
специалисти. Малко са спецна 
листите в училищата, здравни 
те учреждения и трудови орга 
низадии...

Къде са, специалистите?
Избягаха — казват в Бабуш 

ница.
Така например за последни 

те три годишг Общинската ску 
пщина в Бабушница, за да об 
езпечеи специалисти, от своите 
скромни бюджетни средства е 
изплатила за стипендираие по 
вече от 20 милиона динара. 
Най-много сЦипеетдисти е има 
ла на медицинския факултет, 
юридическия, филосовския, и 
икономическия. Обаче, много 
малко от тях се връщат в общи 
ната.

От 14 стнпендисти завърши
ли медицина, които са стилен

дирани от страна на Общинс
ката! - скупщина нито един не 
е изпълнил своите задължени 
я по договора, докато осем от 
тях не са и идвали в Бабушни 
ца след завършаване на след
ването!

Общинската скупщина потъ 
рси степендисгите и ги наме-

прел съда. Те ще върнат пари 
те на Общинската скупщина, 
обаче поставя се въпроса: то
ва достатъчно ли е? В община 
та казват че специалисти 
им нужни.

са

В. Величкович
ри. Направени са постъпкиЩЕ СЕ НАПРАВИ РЕВИЗИЯ 

НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ

Случаят в техническото учи
лище „Никола Тесла” в Ниш на 
кара Околийската скупщина да 
-Образува една комисия, която 
1це направи ревизия на работа
та на комисиите при училищата.

Според направените констата 
ции от страна на комисията в 
Техническото училище „Никола 
Тесла” в Ниш са допуснати го-, 
лями грешки. Учениците са дър

В Димитровградската гимна- 
приети 65'ученика, а спо Открит балкански фестивал на народни песнизия са

ред плана на гимназията ще бъ 
дат приети общо 120 ученика.

В град Бургас на Черно море 
на 16 август е открит първи бал 
кански фестивал на народни пе 
сни. Както съобщава БТА на та 
зи културна манифестация уча” 
епвуват групи от Албания, Бъл 
гария, Гърция, Румъния, Тур
ция и Югославия.

Приветствувайки 
представителят на българския

Значи гимназията ще приеме 
още 55 ученика, а само до поло 
вината. на август са поднесени 
над сто зайвления за записване 
в гимназията. Неприетите уче
ници ще потърсят след това ме 
ста в други училища, но тогава 
вече сигурно ще бъде късно.

комитет за култура и изкусево 
Димитър Трайков изтъкна, че 
фестивалът на фолклорното из 
куство ще допринесе за по-ната 
тъшно заздравяване на култур 
ните връзки между балкански
те народи, за тяхното взаимно 
разбирателство и развитие 
добросъседските отношения.

жали за един ден всички изпи
ти. По математика е имало сам° 

Официал- фестивала наедна група задачи, 
ният протокол на комисията е В. Николов

хвърляха нагоре шапките си и 
го прегръщаха.

Гледах дълго. Очите ме забо
ляха. Седнах «а тесния, войниш 
км креват в ъгъла на стаята. 
Край него имаше ниска дърве
на етажерка, на която бяха на
редени около петнадесет книги 
от френски писатели. В другия 
ъгъл се намираше една дърве
на масичка и ниско, старо ка
напе. Помислих, че стаичката е 
празна, сега без Жълтия, че той 
й принадлежи и че аз съм едогн 
чужденец 1» всичките

В нашия град живееше и ум
ря почти незабелязано един чо
век. Наричаха го Жълтия. 2Ке- 
вееше на втория етаж, в една 
тясна и срутена стаичка, над мо 
ята стая. Всъщност, горе няма
ше никакви други (помещения), 
защото това беше една голяма 
приземна къща. в която 
струпани няколко 
Стаичката, в която живееше 
Жълтия е служила на бившия 
стопанин вероятно за килер. 
Майка у.1л и сестра ми се пресе 
диха в тази къща веднага след 
войната, през времето хогато 
пребивавах в Загреб. Първата 
нощ, след завръщането в къщи, 
се уплаших, когато чух нечии 
стъпки на тавана. Цяла нощ не 
Дремнах.

На сутринта майка ми каза:
•— Горе живее един особен 

човек.

Джордже ГАИЧ

Снегът и вятъръй още бяха 
в своя меден месец.

Вратата беше отключена. По
мислих си, че може би инкогт 
не се е заключвал. Открехнах 
ги съвсем полека и почувству
вах някакъв чуден вак сга вал 
и нафталин. Степите ни стаята 
Сяха почти покрити с фотогра
фии. Никога не бях виждал тол 
кова много снимки в една един 
стисна стаичка. Помислих, че 
Жълтият някога е бил фото
граф, но тга всички теа.ч малки 
и големи фотогртфии се вижда 
ше само гой. Всъщност, това бя
ха са-мо чертите та един човек, 
когото познавах: младеж с ши
рока усмивка и широки рамене, 
гол до пояса, стои между дебели 
въжета, със запретнати ръкави, 
на които се виждат боксьореки 
ръкавици. В заден план, камера 
та е снела озарени лица па мъ
жо и жени с повдигнати ръце и 
шапки, с радостни усмивки' на 
лицата. На останалите фотогра 
фии се намираше все същото, 
което обективът е забрлежи л на 
първата.

— Палто? На мене?
Той каза това така, като че 

не беше чул добро, макар че 
разбра моето намерение, 
жех палтото в едната си ръка.

— Забележотх, че нямате пал
то. Вземете това, аз имам ново.

— Благодаря, 
мене не ми трябва.

— Студено е — иасгаявах аз.
— Дай го на другиго — каза, 

като затвори вратата.

— Не мюга да разбера защо 
никога «е слиза'отгоре, — каза 
веднъж жената на сервитьора, 
когато нея и още една съседка 
майка ми повика на кафе.

— С него нещо не с в ред —

бяха
семейства.

Дър-

тези
снимки и неща. През стъклото 
на тесния прозорец заболявах 
едрите парцали оняг. а след то-

каза другата жена.
— Кой знае какво прави го

ре сам?
— Аз мисля, че е болен, — 

каза жената па сервитьора. — 
Виждате ли, че е жълт

може би е и душевно

момче. Но на

вп погледът ми падна тга една 
годяама фотография, закачена 
край самия прозорец. Тя съв
сем се различаваше от остана
лите: той лежеше изтегнат на 
пода между въжетата, в някак
во необикновено положение. Ли 
цето м[у не се виждаше ясно, за 
щото беше приковано до самия 
под на ринга, закрито- от поду
тите ръкавици от двете страки. 
На тази снимка се виждаше 
още и човек в бял костюм, на в е 
ден малко напред, към Жълтия, 
който лежеше в краката му, ка
то добре се виждаше изкриве
ния израз ка лицето му. А в от 
срещната страна на ринга сто
еше противникът му, с повдигна * 
та дясна ръка над главата си.

като
момент,свещ, 

болен.
И наистина

Срещнах го веднъж в

Почусс вуиах в този 
че кръвта бликна в лицето ми, 
зачерви■бузите ми,беше ужасно*

жълт.
коридора, докато навън се гале 
ха снегът и вятърът. Наблюда
вах го как спускаше своето дъл 
го, прекършено тело по дърве
ните, скрибуцащи стълби, дока 
то лампата в коридора, като че 
намираше някаква схюдотост с 
неговото лице, немилосърдно от 
криваше чертите му: хлътнали 
бузи, изпъкнали скули и голе
ми очи, под които висяха сини 
кръгове. На себе си имаше свет 
ло салси от някакъв тънък плат 
Беше съвсем дотраяло, а лвд не 
го сттр кариран шал. Под кас
кета, /натъкнат на челото, вире- 

гъста прошарена

След десетина дни чух, че 
Жълтия мо търсил, но по това 
време не съм бил в къщи. На 
другата сутринг, когато ммао на 
мерение да го посетя, чух жал
ката вест: Жълтият умрял в 
болницата. Не знтм точно как
во се случило. Жената ага сер
витьора ми каза, че го закарали 
с линейка до болницата. Не зна 
ех защо е искал да ме види, ве 
роятно заради палтото. Поне та 
ка мислех в този момент, кога
то чух, имал желанието да ме 
види.

Мисълта мИ след това ме за
веде в неговата стая,- Докато по 
лека се изкачвах по стълбите, 
които се прегъваха под крака
та ми, чувствувах чудната пре
гръдка на тъгата. Жълтият бе
ше мъртъв, неговата стая праз
на, а след това си мислех, как 
вече пямг да чуя пегопите крач 
ки тогава, кюдато трябваше за 
заспя. Беше късно следобед.

— Кой е той?
— Не знам — каза — работи 

като нощен пазач в някое пред 
арията е или по строежите. . .

— Нима не му знаеш името?
— Не. Ние, квартирантите. го

наричахме Жълти -— каза май
ка. За него се говори какво ли 
не. Той се затваря сам горе и с 
никого не разговаря.

Неговите стъпки чувах всяка 
нощ; пред полунощ отиваше на 
работа. Заключваше и слизаше опо дървените, скърцащи стъл- 

тголека, стъпка по стълкт, а 
&-з сам, не ;стам защо, има чуп
ещото, че той стъпваше

. . . Беше силен, побеждаваше, 
Голямата и винаги

Си,
ликуваше, 
потна ръка, която делебглчкмте 
съдии, облечени в снежно бели

Станах и свалих снимката от 
Беше вече малко по-

ха кичура» 
коса. о
, Поздрави ми. Гласът му има
ше някакъв чудеп тембт.р. но 
лоста приятен, и по това раз
брах, че за този човек съседи
те разказваха 
пи безсмислици.

— Искам да- ми подаря топа 
палто

така от
страх да не ги счутги. Имах же 
Да чисто да излетна пред врата- 
та и /(а го
пусках
Т! гС",

стената.
жълтяла и напукана. От друга
та страна, в самия ъгъл, беше

костюми, с напрежение повди
гаха пъп въздуха, защото беше 
доста тежка. Стоеше между до
белите въжета, като че беше 
тук пораснал, а хората около 
ринга играеха от щастие, пика
ха и скачаха ог удоволствие,

видя, цо винаги на- залепено парче от стар вестишгк, 
па което се четеше кратка 
вест: ..Шамгтиоагьт победен ч 
Париж”.

това свое намерение. 
ЯС.гя никога не можех да 

стъпките
наистина всякак-

го г”лдя, но чувайки 
**У, еедо 
изглежда. си представлявах как

ГТреп.: Р. Таи/косаказах.



Интересни новини
то съществуват съвсем други о- 
бичаи и където се ядат съвсем 
различия ястия.

Не мислете, че става дума за 
гнездата на нашите лястовици. 
За ядене се употребяват самс1 
гнездата на така наречените 
морски лястоеици, които свиват 
гнездата си «а каменистите ос
трови, .разположени по протеже 
името на брега Анам. Като прав 
ят гнездата си. тези морски ляс 
тежички ги залват с дена теч
ност, ксито излъчват сами и 
която влияе за здравината на 
гнездата.

А мг мекият цар Ча-Лунг, кой
то умрял 1880 година, опреде
лил веднъж голяма награда на 
онзи, който намери някакъв нов 
вид стока, която би мргла да се 
изнася. и по този начин да се 
васили търговията. Тогава се 
явил един поданик, който казал, 
че от гнездата1 на морските ляс 
товипи могат да се приготовля 
ват различни и вкусни ясгя и 
заради това гнездата ще могат 
да се знасят и да представляват 
единствена рядкост.

Опитите са доказали, че от 
лястовичите гнезда могат да се 
направят наистина вкусни яс
тия. Тогава на изобретателят е 
дадена възможност да изнася и 
продава лястовичи гнезда. И 
ден_днес се знае кой има право, 
като дава известно обещетение 
на държавата, да изнася лясто 
вичи гнезда от Анам. Този де
ликатес е лгбимо ястие по те
зи далечни места и понеже ляс 
твичи гнезда няма много, цена 
та им е доста висока.

Средно нощен панаир Рибя, които живеят 
и па сухо

В Индия и Иидокигай съще
ствува един вид 
жителите наричат аагабас. и коя 

особености. Тези 
снабделни с особени

количествено, вълнообраз-че строителното 
в нашия град ус

та и ги извозва на своите кару
чки. лодчици, кошчета и оамо- 
летчтеа- Те уж се возаят с удо 
волствне, но като слязат, изпра

но и
но; гаранционен срок три дена 
и повече . . . На когото боята не 
хареса, може да си я издуха от 
стената и сам — с уста, с нос и 
с други подръчни средства . ..

— Хайде па балоните! Еласги 
чтгите! — вика един бивш техни 
чески ръководител и надува ли 
надува каучуковите балони с 
надпис ..Обещания”.

По-нататък, към Спортната 
палата група младежи са зяпна 
ли в устата разположилия се 
пол големия си чадър певец от 
Караш, Врачанско, и слушат с

Сънувам, 
предприятие 
тройва нов панаир — рядък и 
неповторим, шгггересне и увле- 

пълен с екзотика и

риба, която

то ма чудни 
риби са
перки с помощта на които, ка
то с големи нокти могат да се

място на

щат по неговия домашен адрес 
някакви благословии.

— Грапави тавани и каси раз 
ковани, смачкани рооети и кри 
ьи парапети. .. — реди вдъхно
вено едни учител по литература 
от блок „Смирненски”.

— За да разкрасим площада, 
вдигнахме тук цяла сграда; 
строихме я три години уръчпю.

без машини и на ДУМ 
тя пък ГУМ ще 

друг

кателен, 
сензация”, както гласят разле
пените афиши.

И ето: улиците отново (само 
преди седмица свърши нашият 
панаир, уреждан по стара тра
диция) гъмжат от хора и доби
тък, от коли и каруци. Отново 
по тротоарите пъшкат стогоди- 

смеят се игртгеб

прхвеърли от едно 
друго когато се намерят на су
хо могтт да преминат големи
пространства.

С помощта на особените 
перки анабасът може да се ка 
тери и по дърветата. Същетсву 
втт и
каерепето на рибите по дървета 
га. Но никъде не е забелязано 
как в такъв случай да потсъл- 
ват рибарите и на кой начин да 
ловят риба.

си

шни старци, 
дами и невести, плачат каприз
ни пеленачета. От влаковете и 
рейсовете отново слизат и

радост и удоволствие 
баджанаци и балдъзи,

снимки, които показватсръчно,
за да прилича, 
се нарича! — тананика 
конкурнет на римите и се нас- 

че го зяпат жени —

успоение:
Кога се родил Иваичо, 
баща му къща започна; 
когато войник отслужи, 
къщата беше покрита; 
кога му косата побеля, 
Иванчо в къщата влезе . . . 
Техника, че баш техника 
и още скорост космична!

А откъм ресторант „Монтанеп 
зиум” една естрадна певица, ся 
каш да го надпее, вика ли вика: 

Марина, Марина, Марина, 
ела да погледнеш картина: 
тъй си ги помня от лани; 
тухли, дъски разпиляни. 
цимента се губи с чували, 
мозайката никой не жали, 
варницата пръст я зарина... 
Ела да се смееш. Марина!...

Както се бях заслушал в пе
вицата, някой ме цепна по гла
вата. Събудих се. Върху мене 
беше паднала мазилка от та-'

нп
донасят 
разни
зълви, девери и етърви, зетове. 
снахи и свекръви. чичовци със 
стринките, вуйчовци с вуйните 
и братовчедките ни със своите 
братовчеди до десето коляно.

лаждава
балкамджийки, които едва

какво значи ЦУМ и ГУМ.
церк-блок

ли
знаят

Пред жилищния 
„Родина” стои един артист от 
врачански произход и говори:

— Елате, другари, млади и ста 
ри! Елате да видите чудото на 
двайсети век! За възрастни 30 

деца и ученици 20 
стотинки! — П той им показва 
как смачкана хартийка, сламка 
или друго нещо подобно, пусна
то на стълбището на цирка- 
блок, минава през затворените 
врати и прозорци на антретата, 
воловете, спалните и кухните, 
обикаля откъм двора и улица
та и отноео се връща на стъл-

Невероятио помнене
Френският учен Матирен В а 

сиер де ла Кроз е бил известен 
и по това, че е знаел наизуст 
„Божествената комедия” от Дан 
те, която има 75.000 думи. Де ла 
Кроз могъл да рецитира без да 
прекъсва стихове от същата 
книга цели двадесет часа. .

Още със слизането им тяхно
то внимание е привлечено 
сензадионнгие панаирни рекла
ми.

от
стотинки, за

Посред градската градина е_ 
дин батко с черни очила и со
фийско жителство е захапал 
дълга тенекена фуния и вика 
ли вика:

— Нашите проектанти не са 
амбуланти, нашите проектанти 
не са симуланти! Ето вижте про 
ектосметните документации — 
екстра проект, екстра см/ет! С 
ЕВК (електричество, вода. ка
нализация) няма съгласуване, 
но пък си има грешки в изчисле 
нията... Купувайте, драги гости 
на панаира, наистина не са вно 
сни. но все пак са износни. . .

— Двайет стотинки! Двайсет 
стотинки! — дере се представи
тел на механотехникума и по
казва на тълпата как покривна 
та плоча на работилниците про- 
капва даже от утрияата роса. 
— Само срещу двайсет стотин
ки ще видите с очите си ината 
на дограмата, калризити на кор 
низите, нескопосни улици и дру 
ги строителни бокл'ЩИ. . .

Техникът се надува с все си
ла, но ’ гласът му се губи пред 
лъвския рев на един коопера
тор от блока срещу гарата:

—- -Тук е морето на счупените 
б-^ави! Тук е океанът на разва 
лените канали! Влизайте вътре 
в апартаментите, без разлика 
на пол и възраст, на семейно 
положение и национална прина 
длежност, за да видите и пипне 
те стоката. . .

Срещу пощата един строите
лен фактер продава захарна лъ 
жа на наивниците и събира де
цата около сергията си, като по 
стояняо повтаря:

— Хайде при стария ментад- 
жия! Не останаха бонбоните! 
Яжте само стопроцентова мен
та! Мента за корем, мента за 
далек, мента за сърце. . .

На кръстопътя срещу градс
кия съвет един деятел на стро 
ителното предприятие с порядъ. 
■то шкембенце примамва хора-

Ядат се и 
лястовичи гнездабището.

— Врати като перки вити, про 
зорци с панти разбити, мазилка 
хруба и неравна, боята изтрита 
отдавна! — извисява глас него
вият асистент от четвъртия е-

Известно, 
гнезда се употребяват и за яде
не! Разбира се, не по нашите 
места, а в далечен Китай, къде-

е че лястовичите
вана.

Никола НАМЕРАНСКИтаж.
А трети артист с вид на бръс 

нар продължава:
— Неукрепени душове, несвър 

зани бойлери, тръби прецъфте 
ли. сифони без капачки, мозай 
ка неизтрита — евтино! Лев и 
петдесет! Грабай, народе! Кой 
каквото си хареса! Не се натис 
кайте — има за всички!

После ще ни ядете месата! — 
мисля да се провикна аз, но ка 
то зная кане миналата година с 
един фейлетон разгневих агата 
на строителното предприятие, 
та изкарах уволнение на жена 
сц. мълча си и си х-ъ. | сам (На
ли това става «а сън).

Някъде откъм блок „Друж
ба” се носи дрезгав тенор:

— Вземайте тухли от тахан- 
халва и не се бойте . . . Клепета 
ли? Имаме, ио са обезценени. В 
ерата на космическите полети 
какво струват клепетата . . .

Откъм центъра на града мо
щен високоговорител гърми:

Практически съвети
брашно е съвсем достатъчно 
да се сипе 1—2 лъжички оцет.

в а да се оставят да престоят 
през нощта в студена вода.Твърд, захаросен мед не тряб 

ва да се загрява изведнъж, а 
постепенно, зтщото в противен 
случай ще изгуби от целебно- 
стта, вкуса и мириса см. Съдът, 
в който трябва постепенно да 
се загрява. По този начин ме
дът напълно и бързо ще се раз 
топи.

о
©От баят ще бъде отново мек. 

ако постъпите така: намажете 
карата на хляба с студена вода 
и същия момент го сложете в 

фурна. Оставете го да 
сте и скола десетина 
веднаоа след това ще Iгл.утте мек 
и вкусен хляб.

Ако се преселите в нова сгра 
да или влажна квартира, тряб
ва непременно да обложите зад 
ната страна на мебелите с во
съчна хартия и да га .отстпани- 
те малко от самите стени. По 
този начин ще зашитите ваши
те мебели, а стените по-бързо 
ще се сушат.

тобла
минути и

о
о

Шишета, в които е имало о- 
лио се мият доста тежко. Ако 
в тях сипете стъроотини от бу- 
коио дърно, пепел и орела нода 
и разклатите добре, нечистоти
ята бързо ще бъде премахната.

©Мухите често са Пиронът, който не може да 
ое държи на стената трябва да 
го обииете с малко памук, да 
го сложите в дупката на стена
та и после да залиггсирате.

причина за 
ра зпол ож ение. 

ще ни мадоните от 
стаята си, ако на печката сло
жите съд с оцет и по оставите 
да кипи. МохЦте не търпят ми
ризмата на оцет.

нашето лошо 
Най-леоно

— Бивши строителни начал- 
. Не остана-ници продаваме . 

ха, не останаха! Два за лев! Тех ©
Ако «а долния край на мет

лата сложите мъжки чорап, на 
който сте махнали стъпалото,

ничееки ръководители и домаки 
сти с намаление! Инвеститорите 
са изчерпани засега. Ще дока
рат ноеи, още по качествени. . .

— Тук са бояджиите, тук са 
майтапчиите! — долитат други 
гласове. — Боядисваме бързо и 
ефикасно; боядисваме качестве-

О
оСладки, о които сте сложили 

малко яйца или мьлко мас. 
преки това ще имат извънреден 
вкус, ако в тестото сипете винен 
оцет. На половин килограм

ще можете да си служите по- 
лесно. Освен това метлата по-Когато перем в машина 

пране, често пъти се случва че 
яките и манжетите след пране
то остават жълти. Затова преди 
да се сложат в машината тряб-

завъ_
добре ще бъде тю-трайна, защо 
то влакната няма да опиват 
встр;ани, няма да се кърши и да 
разпръсква боклука.
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