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ЪратстбоI
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ
*

Трудовите организации и стопанската реформа Наскоро избори в младежките организации

Проблемите на предприятията трябва 

да се решават с помощта на общинските 

и околийски скушциви

Роаято на младите в самоуправлението
шема на йредсшоящише 

конференции
не, за развитие на кооператив
ни отношения с частни произво 
дители. за подобряване условия 
та ага живота на селскоотопанс

Ако се изключи стопанската 
реформа, за която моменгилно 
младите най-много дискутират, 
тогава участието в самоуправле 
нието
активност са най-ваЖните теми

— Заключения от съвещанието на политическия актив на околията —
От разискванията на неотдав

на състоялото се съвещание на 
яолитическия актив на околия 
та може да се направи извод, че 
на трудовите колективи трябва 
да се окаже помощ в провежда
нето на стопанската реформа. В 
сегашния момент Тази помощ, е 
необходима, на първо място от 
общинските и околийски орга
ни. защото много проблеми над
минават рамките на собствените 
възможности 
Много неща остават да бъдат ре 
шени от самите трудови органи 
зации, обаче е необходимо да им 
се помогне, и да се задължат за 
някои решения.

Конкретно, някои трудови ор- 
ганизции се срещат с почти не
преодолими трудности в доста в 
ката на възпроизводствен мате
риал. Производителите на суро
вини още не са определили но
вите цени, а някои предприятия 
доставката на материали обус
лавят с купуване и продажба на 
доуги стоки. Като противостой- 
ност за дървен материал някои 
предприятия от Восна 
мер, търсят от Нишкото пред
приятие „14 октомври” известно 
количество гуми за автомобили 
или керемиди, като считат че то 
ще може да им обезпечи тези 
стоки. И обратен случай: някой 
предприятия от Словения искат 
от ,.14 октомври” с дървения ма 
териал да купи и строителна 
столария коягго те произвеждат.

Това значи че 
чай е необходима 
общинския и околийски органи. 
Тя е необходима и когато се ка 
сае за износа на произведения 
предназначени за чужди пазар, 
които моментално са в известен 
застои зарад някои празнини в 
разпоредбите. Голяма част от 
произведенията на предприятия 
та от нашата околия, предимно 
по-големите, са предназначени 
за чужди пазар. За тяхната про 
дажба са сключени договори о- 
баче банките моментално не при 
емат платеж от чуждестранните 
купувачи и не позволяват износ 
на ония предприятия, които ня
мат депонирани пари, което во
ди към натрупване ка стоки в 
магазините. Според данните на 
Околийската скупщина за пър
вото полугодие на 1965 година 
са сключени договори за износ 
ва западния пазар на стойност 
от над 3 милиарди динара, а из 
несени са стоки на стойност от* 
2,6 Милиарди динара. Значи и 
тук трябва нещо да се предприе 
ме, обаче предприятията сами 
няма да могат.

Необходимо е и по-голямо ан 
тажиране на общинските и око
лийски органи за пронамиране 
на изход от вътрешните трудно 
хти на отделните рудови органи

зации. Предприятието „4 юли” 
в Бабушница например години 
наред работи със загуби, а и' се 
га е в тежко положение. Самият 
колектив, който набрява около 
30 баронника. не вижда

ческа енергия, макар че не са 
в съгласие с увеличение на про 
изводителността и трудовите ре 
зултати, в някои здравни заве
дения и др. За повечето общини 
е характерно обаче, че не могат

методите и формите на ките производители и т. н. 
Във товавръзка с всичко 

твърде актуален е въпросът за 
подобряване методите и форми 
те на работа на младежките ор 
ганизации. Забелязва се налри 
мер че все още се провеждат 
събрания, на които се поставят 
едни и същи въпроси. Малко се 
държи сметка програмите за ак 
тивност да бъдат насочени към 
интереса и нуждите на опреде
лени слоеве на младите.

за дискусия на предстоящите 
предизборни и изборни конфе
ренции в младежките организа-изход
ции.

Подготовките за тези конфе
ренции вече са почнали. Това 
беше тема и на състоялия се 
разширен пленум на Околийс
кия комитет на Оьюза на мла
дежта, а тези дни това е пред
мет на съвещания* ь на общинс 
ките комитети. Прецизирани са 
и ориентационни срокове, спо
ред които и предизборните и из 
борни конференции на активи
те ще се проведат от 10 септем
ври до 20 октомври а изборите 
за фабрични, местни и училищ 
ни комитети от 10 октомври до 
1 ноември. Общинските конфе
ренции на младежта са предви

' :.... .............. ; - '

в предприятията.

конферен
ции на младежта трябва да се 
очакват доста идеи и предложе 
ния как работата на активите, 
а и на ръководствата на младеж 
та, да стане по-съвременна и 
по-съдържателна.

От тези изборни

-г Я... I»
Б.< Тошич

Книжарницата в Ди
митровград разполага 

с учебници

дени за ноември.
На тазгодишните изборни кон 

ференции на младежта са при
дава изключително значение за 
щсто се провеждат по време на 
крупни промени в нашия стопан 
ски обществен живот, започна
ли от VIII конгрес на СЮК. Те 
зе промени изискват по-органи- 
зирано и по-акпмвно участие на 
младежта в разрешаването на 
проблемите в своята среда. За
това въпросът как да се осъще
стви по-забележителна рола на 
младежта в самоуправлението 

'— е една от найчважните теми 
на предстоящите конференции. 
Във връзка с това се набляга 
върху по-конкретна дискусия 
какво, къде и как се решава, 
колко при това се чува думата 
на младите, до коя степен са 
ангажирани т. н. За предмет да 
се вземат най-актуалните въп
роси с които се занимава един 
актив. Ако ае касае за актив 
на младежта в стопанска орга
низация, тогава да се ил/а пред
вид участието в разпределение
то на дохода, в планирането на 
производството, в решаването 
за заделяме на средства за об
ществен и личен стандарт, за 
професионално и икономическо 
образование на производители
те и т .н. На село най-важно е 
как младите се поставят и как 
во предприемат във връзка с 
производствената ориеитировка 
па кооперациите, за тяхното пко 
номическо и кадрово укрепва-

напри- Тази година учебниците при 
стигнаха много поьрано преди 
започване на) учебната годи
на. Книжарницата в Димитров 
град навреме даде поръчка за 
учебници и тези дни същите 
пристигнаха. Всички училища 
от Атпггров1радско1 ще имат 
Възможност да купят учебни
ци за своите ученици. Засега 
не са пристигнали само чогири 
учебника за основните учили
ща: Читанка по сърбохърватс 
ки от В Живкович, ЧитаЦка 
по български език за IV клас. 
Христоматия за П клас и Хри 
стоматия за VIII клас от Б. 
Алексов.

Много ученици от страх да 
ие останат без учебници, как 
то през мдшалата година бър
зат да си купят книги за учеб 
ната I година]. Книжарницата 
разполага и с достатъчно тет- 
раткп, лектира и други учебни 
помагала.

Сътрудничестото между кин 
жарницата и училищата от ед 
на страна, и Завода за издава 
не на учебници от Белград от 
друга сьдействува за навреме 
нно снабдяване на училищата 
с учебници и учебни помага-

Б. Ннк.

в такива слу_ 
намесата на

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА АКТИВА
да обезпечат не само по-големи 
средства ;за компенсация на уве 
личените разходи на просветни 
те работници, но за техните ре
довни лични доходи.

Заради това съвещанието на

от тези трудности нито някаква 
перспектива, а ни.о Общинска
та скупщина, нито самото пред
приятие предприеме някакви 
мерки. И самите рабсиници са, 
казват незаинтересовани за уве 
личение «а производството и 
производителността, защото по 
селата имат имот.

Освен в такива случаи необ
ходима е намеса и в решаване
то на въпроса за личните дохо 
ди. Във връзка с това се ггрояв 
яват разни слабости и отрица
телни явления. Така например 
някои трудови организации от 
обществените дейности (общест
вено книговодство, някои гздрав 
ни центри, банки) побързаха да 
увеличат личните доходи с 20 
на сто. макар че личните доходи 
в тях са и без това високи и ма 
ка.р че все още не е съгледано 
положението на стопанството. 
Общественото книговодство в 
Ниш например е увеличило лич 
ние доходи и в някои предприя 
тия за дистрибуция на електри

политическия актив на околия 
та прие заключение общински
те скупщини да настоят да осъ
ществят плановете за приходи и 
изнамерят нови резерви за за
доволяване нуждите за лични 
доходи и други разноски.

Б. Тошич ла.

СТОПАНСКАТА РЕФОРМА ПРИЕТА 

СЪС СПОКОЙСТВИЕ И ДОВЕРИЕ
Макар че срокът от започва

не на стопанската реформа е 
кратък може със сигурност да 
се каже. ч,о населението от Ди
митровградско я прие е нужно 
то спокойствие и доверие. От 
първите анализи ага Кординаци 
оната комисия на Общинския от 
бор на ССРИ може да се види, 
че във всички трудови организа 
ции на общината се чувствуват 
гго-добри трудови ефекти.

Освен преоценявието в трудо
вите организации, преоцешси ста 
ват и в Сюжетите на всяко дома 
ктптство. Сега вече никой не о- 
чаква механическо повишение 
па личните доходи, а всеки 
знае, че те трябва да се изкарат 
с по-добра работа.

Няколко данни за пестенето и 
кредитите взети от Комунална
та банка в Димитровгр»д говор
ят, че населението правилно е 
схванало реформата. Ако се взе 
мат само данните за пестенето 
през август миналата година и

сега може да се забележи, че не 
съществуват голямм встъпле
ния* За първите двадесет дни 
от месец август миналата годн
ата 75 лица са внесли в банката 
3.432.500 динара. През същия 
период тази годила 57 лица са 
внесли 3.073.000 динара. Значи 
браят не спестовниците е нама
лен по разликата от около 400.000 
динара показва, че гражданите 
и сега внасят в банката, въпре 
ки ггоскъпяпането па някои ар
тикули за широко потребление. 
Изтеглянето на спестените пари 
също така е запазило миналого
дишното равнище. Докачи през 
споменатия период на миналата 
година 52 лица са изтеглили 
1.651.000 динара, сега 22 лица са 
изтеглили 2.125.000 дшгпра.

Взимането на кредита от бан
ката, също намален, но Това се 
не дължи на стопанската рсфор 
ма, а както мислят в банката, на 
изменените условия за получва 
не па кредити. През месец ав

густ миналата година 54 лица са 
взели кредити от 8.226.000 дина
ра, докато сега 14 лица са взели 
само 2.478.000 динара.

Б. Н.

Милентие Попович 

посети Босилеград
Ношпш от Димитровградско

През септември: Избо
ри в организациите 

на Съюза па младежтаГенералният секретар «а Съ 
юзяия отбор нд Социалисти
ческия съюз др. Милеитие По 
пович посети на 23 август Бо
силеград- С представители на 
Общинската скупщина и ръко 
водители на общество? юто-ноли 
епическите организации той бе 
седла за политическите и сто 
канските проблеми на община 
та във връзка с провеждане
то на стопанската реформа.

Ар. Попович придружаваха 
секретарят на идеологическата 
комисия при Околийския коми 
тет на СКС в Лесковец АР. Рад 
ко Станкович и секретарят на 
Околийския отбор па ССРН в 
Лесковец др, Сотир Радино е- 
вич.

В началото в септември щс 
со състои пленум ага Общинс
кия комитет на Съюза да мла 
дежта в Димитровград иа кои 
но щс се говори за предстоящи 
те избори в организациите па 
Съюза, но въпроса за стопапс 
ката реформа н учаешето на 
младежта.

Пзборпто в организациите на 
Съюза на младежта що се про 
педат през втората 
на седггемврп.

След няколко часов престой 
в града др. Попович с придру 
жаващите го отпътува за Вран 
ска баня. подпиша

С. Станков /
I
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В ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ - ПО-ДОБРИ 

ТРУДОВИ ЕФЕКТИ
координационната, комисия па Общинския отбор на ССРН

е направена преоценка след опната комисия при Общински 
приемането 'на новите стопак я отбор на ССРН. 
ски меркп. Политическата ак Спорел оценка на кордииаци 
тнвоост е слаба във всички о.ната комисия земеделските ко 
предприятия, но това"се чувстцу операции са в мито по-добро 
ва особено в кожарското пред положението, оообепо онези, ко 
лрпяугпс '.„Братство". В това пто (по-активно 
предприятие работи само аАми със земеделско 
листранията, дока!то останали Докато из /онези к.001 юра*ши, 
то общсотвеио-тюмтзческп ор къдегго приходите от тр-ьговия 
гаинзации не предпрйемат ни- надминават земеделското п.ро 
какви мерки около реформа- шводство, какъвто е случая с 
та. Работниците ме се запозна Т. Одоровци, при тях положе- 
ват със същинското положение листо с по-лошо. Организация 
в предприятието. В момента та па производството в тази 
същото предприятие пе разпола кооперация е с-ьпоом слаба, 
га с достатъчно материал. И Така например фонФюлспкф 
въпреки тези -цоудиости, дирек то ма малшш в Погаиово е

— се констатира па заседанието ■на
В края на миналата седмица 

се състоя заселение ла коорди 
иацпоната комисия на Общни 
ския отбор на ССРН за про
веждане на стопанската рефо-р 
ма на което Чедомир Ваоов из 
несе доклад за резултатите в 
провеждането на реформата н 
политическата активност па ° 
бществез ю-полз пецбект гЮ <чрга 
ннзацзш в комуната.

Докладчикът натъкна, чр 
Чъв всички димитровградски 
предприятия е Направена пре 
оценка, освен в търговското пред 
прнятие „7 юли" н че във венч 
ки производителни организации 
й(е посфцгат но;-добри трудови 
ефекти. Все пак всички прел 
прпятпя имат трудности с ко 
пто трудовите колективи тряб 
ва по-сериозно да се занимават 
в бъдеще. Така например “Ме 
ханнк,, е в зак-ьоненне с мо.н- 
тнране на машините, „Свобо
да“ няма достатъчно помеще
ния. На това предприятие са 
нужни около 50 милиона дина 
ра за да разреши проблема за 
помещения.

На заседанието ое *гз,гъкна 
ха и някои слабости

Страни, за конто се говори

Виетнамсс занимават 
производство.

на война, под влияние на вели
ката Октомврийска социалисти
ческа революция и подема на ре 
волкишонното' движение в Ки
тай. па работническото движе
ние във Фракция, освободител- 
кат борба на виетнамския на
род се засилва още повече. Ан- 
■;и имчтриалисти ч еската борба за 
хващаше широките народни гла
си. Работническата класа се вди 
га на стачка , демонстрации и 
изгражда свои революционни 
профсъюзи. През 1930 година се 
образува иидокятайската кому
нистическата партия. Праз Вто
рата световна война, след капи 
тулация а на Франция (1940 го
дина) Виетнам е завладян от 
Япония. Виетнамският народ на 
чело с комунистическата партия 
обединен 
Фронт за освобождение на Виет 
нам
занска война ттро-тов японските 
завоеватели. През август 1945 
година партизанската война пре 
раства в народна революция и 
на 2 септември 1945 година е 
провъзгласена Демократична ре 
публика Виетнам.

След разгрома на Япония 
френските колонизатори с по
мощта на английските войски 
завладавят областта Намбо със 
център Сайгон и други градове 
в Южен Виетнам. Въпреки френ 
ската агресия изборите за Наци 
онално събрание (1946) завърш
ват с победата на Демократич
ния фронт. През декември 1946 
година френските империалисти 
поощрявани от САЩ, започват 
нас. 'ьпление за възстановяване 
на владичеството си над Виет
нам и 1950 завземат значителна 
част ос страната. От есента на 
1950 година инициативата във 
военните действия преминава в 
ръцене на виентнамскаса народ 
на армия, която нанася тежки

В центъра на вниманието на 
световната общественост днес се 
намира Виетнам, който години 
наред води упорита борба за 
ционалшо освобождение про'шв 
,различни.р завоевателни сили.

По този случай читателите на 
вестник „Братство” запознаваме 
с истерията «а вис./намския на
род, като даваме общи сведения 
за страната.

Виетнам е страна в Югоизсоч 
па Азия. на полуостров Индоки 
тай, край Южно китайското мо
ре. Заема площ от 328.100 кв. ки 
леме »ра, с население 
29.000.000 души. Виетнам е мно
гонационална страна (пад 60 на
ционалности и племена), но ггре 
обладават виетнамците, 
надминават1 23 милиона 
Виетнам е бивша 
Франция. През 1945 година на 
територията на цялата страна е 
провъзгласено създаването на 
Демократична република Виет
нам. От 1954 год. ст раната е раз 
делена на две. Северно от 17° 
северна широчина 
осъществява аг правителството 
на ДРВ, държава от социалисти 
чески тип (площ 157.000 кв. ки
лометра, населеше 
На юг е Южен Виетнам с площ 
ог 171.700 кв. километра и насе
ление 13.789.000 души.

на-

от около

които
души. 

колония на
Демократичнияв

веди героична парти-появили
се в предприятията при спро 
веждане на реформата. Все о 
ще има предприятия, които ме 
хатгчески разрешават пробле 
мтттс около реформата в свои 
те предприятия Така например 
цоедпршггието „Балкан" е уве 
личило цените с 20 на сто, а 
също така и личните доходи 
на слжещите и с това мисли 
че всички проблеми са разре 
шени. Обаче, предприятието 
трябва да се занняава и с гро 
блема, който възниква след те 
аи |мерки: намаляванеро на> 
броя на консуматорите и др. 
Ръководството на „7 юли" се 
оггнася съвсем безодповорно. В 
това предприятие все още не

властта се

15,903.000..

ПРИЗЧИСЛЯВАНЕ В „НИШАВА” 
торът и всички останали отго 
ворни ръководители са замина 
ли на годишна почивка. Работ 
нищтте са принудени напрано 
да искат помош от кердиваци

ИСТОРИЯ. Виетнамската на
родност се образувала в «ай-дъл 
бока дрзвност около делтата на 
реката Хан (Червена река-. През 
П век преди нашата ера Виет
нам е завладян от китайците и 
става тяхна провинция под име 
то Анам. От 939 година Виетнам 
е самостоятелна държава, коя
то признава само формално ва
сална зависимост от китайските 
императори. През 17 век Виет
нам става най-силната държава 
в Индокитай. В 16—18 век вла- 
сгга във Виетнам' е в ръцете на 
могъщите феодални фамилии 
Чини и Нгуени, които 'засилват 
феодалния гнет и с това предиз 
викват чести селски въстания.

4000 кгр. тю хекта.о, докато в 
Т. Одоровци само 1000 кгр. I!.

По въпроса >ьа увеличение, 
на /личните доходи в предприя 
тията и земеделските коопера 
ции, комисията раздели всич
ки предприятия на три групи 
В първата група са предприя 
тието „Циле" и кооперацията 
от Т. Одоровци. В тях няма 
да се увеличават личните дохо 
ди на работниците и служещи 
те Във втората група лич
ните доходи могат да се увели 
чат до 10 ца сто. Тук се чис- 
лягг следните предприятия м 
кооперащш: предприятието „Ме 
халите", земеделските коопера
ции в Каменица, Смиловци, 
Димитровград, Бейово и Пога
ново. Всички останали предпри 
ятия се числят в третата група 
и ще могат да увеличат лични 
те доходи на работниците с 
повече от 10 на сто.

Комисията препоръчва на вси 
чки стопански предприятия, о 
ообено на синдикалните орга 
ннзации да засилят политичес 
ката работа, защото активнос 
тта на общестенот-полтггичес- 
ките оргаштзещии във връзка 
с провеждане на реформата бе 
ше много ио-голяма в подготви 
телния период, отколкото сега, 
когато трябва да се работи кон 
кретно.

Няма димишроЬ1радски 

суЬенири
поражения на колонизатора. По 
раженията на френските войски 
и особено разгрома им при Ди- 
ен-биен-фу (от а и 1954 година) 
принуждават французите на Же 
невското съвещание 1954 година 
да подпишат споразумение за 
прекратяване «а войната, за при 
знаване независимостта на наро 
дите на Индокитай, за неделе
но с тта на цялата територия на 
Индокитай и за 
юли 1956 година на свободни де 
мокрапичнм избори в Северен н 
Южен Виетнам. Обаче 
пата на американските импеквш 
листи в Южен Виетнам 
върждава диктаторският режим 
на Нго Дин Диеп. който осуетя
ва осъществяването на Женев
ското

Всички досегашни опити за организиране на До
машно ръкоделие в Димитровград са регистрирани са

като инициативи на отделни лица. Колкото те да се 
оправдали и полезни, никой не ги насочваше, ни то ,1М 
осигури най основни условия да станат живи, акпгвнн, 
част от димитровградската стопанска действителност. 
И сега индийките говорят, че сь;пият епилог ще има и 
опитът на .Занат-експорт' от Белград (безславно завър
ши и акцията на „Занат-сервис" от Ниш) по същите 
причини, макар че сегашните нужди от сувенири са мно 
го по-големи. Защото сегашният транзитен туризъм е 
много по-развит, и ще бъде още по-оживен. В Димитров 
град няма човек който да не е съгласен, че занаятчий
ското и домашно ръкоделие (които вече огмират) с ат 
ракгивността на своите произведения ще дадат освеже 
пие на туристическо-транзитния амбиент, ще му дадат 
подтик, ще осигурят добри девизни средства. И по-рано 
никой нямаше нищо против оъживяването на този вид 
дейност. И сега, както и по-рано все още няма акция, 
още няма конкреттш предложения — кой трябва и как 
да организира този вид дейност и кой да осигури мини 
мум средства за започване на работата.

Все дока-го не се подредят домашни 
пия витрините на магазина за, сувенири 
спорт" ще поддържат една, така да речем нелогичносг: 
през стъклото на витрините и по тезгяфите привличат 
вниманието произведения на занаятчийското и домащ 
но ръкоделие от най-отдалечените краища на страната, 

един от Димитровград и околността му. Осмеля 
паме се да кажем, че народното творчество на тези кРа 
ища по нищо не е по-богато от това тука, да го наречем 
„наше". Народното творчество на този край — народна 
та бродерия, литани, шаригите мъжки чорапи и други 
части от народна мъжка и женска носия, различните 
тъкани, грънчарски произведения, паници и лъжици от 
дърво и друти произведения от дърво, са пълни с фак 
тазия, вещина, художествен смисъл да формира парод 
ния израз. Такива произведения могат да бъдат отличен 
сувенир, който с разнообразността си и множество фо 
рми може само да обогати магазина и да удиви чужде 
страния и наш посетител.

МО

Голямото селско въстание избух 
нало през 1771 година събаря 
властта на чините и нгуените 
но след него започват феодални 
междуособици, от които се въз
ползва Франция. Тя натрапя -на 
Виетнам първия неравноправен 
договор (1787 година), който не 
се осъществява само поради из
бухването «а френската буржо
азна революция. През 19 век 
Франция чрез редица военни ек 
спедиции (1817, 1858, 1881) и
френскс-китайска-ш война 1884 
—1885 година установява своето 
колониално владичество над Ви 
етнам. Виетнамският

провеждане до

; с подкре

се ут-

съглашение за свободни 
демократични избори и ггредиз- 
виква разделянето на Виетнам 
да две части, които се развиват 
в противоположни посоки — ед 
ната по пътя сна демокрацията и 
социализма, другата по пътн на 
реакцията и колониали-тото гос
подство на американския импе
риализъм.

народ не 
се примирява с колонизаторите 
и води упорита освободителна 
борба, (народни въстания от 1885 
до 1896 година и

произведе
на „Занат-ек- партизанска 

война през 1912 година). Поради 
жестоката експлоатация на фре 
нските колонизатори, засиленаБ Николов

време на Първата светов-през (Следва-а нлто
Нов кораб в Космоса

Джеминн 5“ води борба за рекорди99
От няколко ани (21 август) 

в космическите простори лета 
нов космически кораб с еки
паж от двама души. Това е а 
мериканският кораб „Джеми- 
ни 5", който според плановете
на американските учени трябва
Аа остане в Космоса 8 дни, да 
измине най-голямо досега раз 
стояние и да обиколи на‘й-мно 
го пъти земята.

Все още обаче американски
те учени не могат да кажат 
със сигурност, дали планът за 
надминаване на досегашните 
рекорди ше се осъществи. От 
няколко дни машината на ко 
раба прави заоечки поради не 
изправност в енергийната сис
тема . Това осуети предвидената 
среща с изстреляния от кора

ба спътник, а може би ще пре 
Аизвика М (неплш-щоано пред, 
варително спускане на кораба 
в Атлантика.

ветските космонавти са излита 
ли 8, а американските — 6 пъ 
ти. Съветският космонавт Ва- 
лерий Биковски държи първо 
място по броя на обиколките 
на Земята и по 
лометраж,. През 1963 година, 
на 14 гони, той излетя в Космо 
са на кораба „Восток V" и ле 
тя пет денонощия. През това 
време обиколи земята 81 пъти, 
измина 3,3 милиона километра 
и прекара общо 119 часа в кос 
мическите простори. Американ 
ския рекорд досега е 62 обикол
ки около земята и 97 часа я 
57 минутен полет. Този .рекорд 
американците постигнаха през 
юни т. г.

ч
Все по-динамичния транзитен туризъм изисква 

отношение на всички фактори, на първо място на об
щинските, към чужденеца — Да обогати неговите впе- 
чат тения да задоволи неговия интерес, да го изненада с

Не е нескромно ако

Последните вести от кораба 
са Рптилодфични-фунхционира 
нето на клетките се подобрява 
и учените вярват. че корабът 
ще издържи осемдневното 
пътешествие из Космоса.

В кораба се

изминатая ки-

онова, което никъде не е видял, 
се каже че занаятчийското и домашно ръкоделие 
димитровградския край дава големи възможности 
послужи чужденеца и с такива „сладкиши .

на си
да

намират двама 
космонавти — Горд-ьн Купър и
Чарлс Комрад, от които първи 
ят лети вече за втори 
Космоса. Първият 
на на 15 май 1963шттж

ямо дело.

Път в 
му полет ста 
година, кога

то направи 22 кръга около 
ята и измина 960.000

В досегашното съревнование 
в овладяването на Космоса Сь

зем 
километра.

М. Нейков



ЗРЛТСТВО-
3

из трудовите организации
КАК СЕ ВЗИМА РЕШЕНИЕ ЗА 

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТНИК 

ОТ ТРУДОВАТА ОБЩНОСТКомбинат „Димитровград“ е добре
-Колективът «рояаиерил вътрешните резерви. Новите иерки се реализират

иосшеиенно и обмислено Решение за изключване на ра 
ботника от 1'РУдО'ваС. а общност 
може да се вземе на събрание 
на трудовата единица, ако това 
е предвидено от статута. За из
ключването на работника е не
обходимо чрез тайно гласуване 
да се изяснят повече от полови
ната членове на трудовата еди
ница. Това предписание, което 
предвижда Основния закон за 
трудовите отношения може да 
се извърши ако всички членове 
на трудовата единица работят в 
една смяна. Обаче ако членове
те «а трудовтга единица рабо
тя^, да речем, в три смени мо
гат да се явят трудности в про
веждане постъпката за изключ
ване на члена от трудовата еди 
ница. Например: трудовата еди
ница се 'Състои от 300 члеиа, ко
ито работя:- в три смени (всяка 
смяна има по 100 члена). Ако ор 
гаетът за предприемане на мер

ки е течение на следствието за
рад по-тежко нарушение на тру 
довата длъжност заключи, че 
против работника трябва да се 
предприеме най-строгата мярка 
(изключване от трудовата общ
ност), ще отправи обосновано 
предложение до събранието на 
трудовата единица. Председате
лят на трудовата единица е длъ 
жен да насрочи събрание на тру 
довата единица и то по смени, 
по друг начин доколкото е не
възможно. Работникът против 
когато се върши делопроизвод
ство има право да присъствува 
на всички събрания на смените. 
Работникът дори има право 
предчленовете на трудовата ор
ганизация да се защищава, след 
ксето събранието чрез тайно гла 
еуваие ще реши за предложение 
то на органа за предприемане 
па мерки. Чрез събиране на гла 
совете на трудовата единица на 
всичките три смени ще се ут
върди дали за изключване са 
гласували повече от половината 
членове на трудовата единица.

В практиката се случва члено 
вете на една трудова единица 
на едната смяна, когато чуят о- 
боснованието на предложението 
за изключвана и отбраната на 
работника, решат въобще да не - 
гласуват за изключване, а за ня 
ка!сва друга мерка (да кажеме 
за последна публична забележ
ка). Ако останалите две сме-, 
ни са гласували за изключване 
трябва въз основа на преброе- 
ните гласове да се утвърди да
ли за изключване са гласували 
позече от половината от общия 
брой членове на трудовата еди
ница, Ако не е такъв случаят 
тогава членовете на трудовата 
единица, които принадлежат на 
смените, които са гласували за 
изключване ще се за упознавят, 
че за изключване не са се изяс 
птгли повече от половината чле
нове на трудовата 'единица и 
ще даде предложение да се гла
сува за последна публична забе 
лежка за която вече се е изяс
нила една смена. За вземане на 
решение за последна публична 
забележка не се гласува тайно 
што е необходимо за нея да се 
изкажат повече от половината 
от броя на членовете на труден 
вата единица.

Още преди да се свали „пло. 
мбата от пакета за новите мер 
ки" в Комбината интензивно 
е проучвано положението1 на 
предприятието в клоновете на 
югославското стопанство. Мис
лило се на всичко, а особено 
на това, което доскоро е пре 
чело На предприятието да бъде 
още по-акумула,тивно и по-ор 
пйшзиоано. .При всичко това 
дито един момент не бе забра 
евно, че в „преоценяването на 
предприятието" (главната сила 
трябва да бъде колективът, 
респективно Централният 
ботнически Съвет и съветите 
на трудови единици и другите, 
органи на управа! «а все др 
спеЦналмсЦ-ическия актив. Как 
то специалистическите комисии увеличил 
и то в преоценяването приспо
собяването на (организацията 
в предприятието с новите ин 
струменти, така и в премахва
не неоправданите изоставагаш 
от работа, увеличаваме на про 
ИЗводнтеляЬеггта!, съкращаване 
на технолочиските опоращш и 
в рационализацията, 
жйрашг всички. Затова са при 
стъпили в съглеждане на пред 
приятието от събранията на 
трудовите единици до управи
телния отбор и накрая работ
ническия съвет да определи ко 
мисии, които до септември да 
извършат сложни задачи заот 
криване на Резерви във всич
ки отдели, на .всяко работно 
•на технолоп хческитеюперацзш и 
'технологическите процеси, ла
бораториите, (администрацията 
и т. н. Това не значи, че от це 
<лия този органишгра.н (процес 
ще бъдат изключени всички о 
ргани, напротив, в работата на 
комисията всеки работник ще 
има възможност Да въздейст
ваща за изналщране на по-до
бри . решения.

Всички напори са устремени 
в едно направление да се нзпъ 
лни и преизпълни плана нанре 
ализацията и физическия обем 
на производството, който е не 
що по-малък отколкото е пла
ниран в началото на годината.
На това са въздействували о- 
бективни причини. От една ст 
рана, новите интрументи сана 
малили цените на някои гуме 
ни произведения, 
нито конструктора на домашна 
та. голяма преса не е в състо
яние да отклони техническите 
недостъци следствие на коею 
Комбинатът не може да произ 
веде по-го.ся.ма техническа сто 
ка-.'

иа сто. От нача\ото на годи 
ьата производителите на ниш 
ки са освободени от данъка въ 
рху оборота. Комбинатът вед
нага е намалил цените за 29 
на сто, а не е бил задължен. 
Сега, когато

та. От всичко 
че предприятието е в , по-добро 
положение сега отколкото пре 
Ди. Но
то не са доволни. Напрягат се 
сили в; подобряването на техно 
логическия процес, съкРъщава 
не времето за отделни опера
ции, в па-нататъшното рациона 
лизиране, по4рентабилното из 
Ползване ца работното време, 
със спестяване на суровините, 
пронамиране на от по-ефтнни 
суровини да се произведе по- 
добър квалетет

това се вижда

с това в предприятие-

цените са увели 
чени с 12 на сто по отношение
«а цените, които са формирани 
в „Комбината" в началото на
годината те са по-ниски за 17 на 
сто. П р елгшсан пята наматя.
ват цените на гумените обуща 
за 10 на сто. Обаче РаботничесРа- и т. н. в

Всичко това трябва на края 
да обезпечи 335 
личим доходи, а 

за фондове 235 милиона

п п
кият съвет не е увеличил цени 
те на токчетата, макар че 
мал

е и 
не е на годината 

милиона за
право. Също така

Цените на нишките 
за омотаване защото 
не е премахнат 
ооорота в началото

дина.ма тях 
данък върху 

. на годнна-
Ра.

М. Б.

Г '

са анта

**»;■

мя

ЦЕХ В КОМБИНАТА „ДИМИТРОВГРАД” „Съвременна практика”
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а от друга,
Из досието из инспектора по търговията

Увеличили цепите без оглед ма иредиисакияша
Макар че е, така да се ка

же, все още в процеса на кон 
солидиране (защото Комбина 
тьт е млад) производителнос-

ДИМИТРОВГРАД. — Една, да 
я наречем „светкавична кошро 
ла на цените” от околийския ин 
спектор по търговията в търгов 
ехото предприятие ,.7 юли’’ и 
земеделската кооперация „Ни
шава” е била достатъчна да ре
гистрира голям брой артикули 
които в Димитровград се прода
ват по много по-големи цени от 
колко- о е „заповядано” в Пра
вилника за начина на образува 
не на цените и преоценяване на 
разликите в цените и Наредбата 
за деклариране на стоката и пре 
оценяване разликиле в цоиите в 
търговските предприятия и дцу 
гите организации.

Според протокола на инспек
тора по търговията може да се 
забележи високо покачване на 
цените на произведения, иа ко
ито според предписанията цена
та не е трябвало да се повдига, 
а е трябвало да се намали за 
размера «на данъка по оборота 
или определен процент. Още по- 
малко са онези артикули, чиито 
цени в търговията са увеличени 
за по-голям процент, отколкото 
е определено и най-после иа ня 
кои артикули са определени по
ви цени, -макар че предприятята 
и кооперациите нямат документ 
с колко производителят е уве
личил цените.

Висок е процента на увеличе 
пито цени ята артикулите, иа ко
ито цената не е трябвало да се 
повиши. Така иапримре в мага
зина иа „Нишава” пироните се 
продават 30 на сто по-скътго, ма 
кар че предписаиията ясно гово 
рят, че ига Тях цената не трябва 
да се повишава. Предписанията 
не са предвидели 
цените иа емайлираните съдолс. 
цевки па водениците за черен

пипер, орехи, мсо и кафе, „ол- 
шраферите”, на машините за 
пране, лъжиците, вилиците, бра 
вите за врати, рамките за кре
ват и и друга стока, които в ма
газините на „Нишава” се (про
дават 30 на сто по-скъпо. За сЪ 
щия процент и „7 юли” е увели 
чил
машини та бръснене, кухненски 
иожеве, лъжички за чай и т. н. 
В „Нишава” грамофонните 
чи за поскъпнали за 20 на сто, 
макар че предписанията задър
жат старите цепи. За толкова 
са увеличени цепите ага слектри 
ческитс ютии, електрическите 
гсоглоичета, вентилите иа вело
сипедите, материалите за елек 
грипните инсталации и -що.. а 
жиците за ПВЦ за 18 процента, 
на кюнците па 10 ма сто, машии 
ското масло за 30 тя сто, а -м|ог- 
ло е да бъде до 20 иа сто, на 
ножчетата за бръснене за 30 на 
сто без необходимата докумен
тация за цените от гцроизводшв 
л‘я, иа метлите за 20 иа сто без 
документация, иа катинарите за 
30 на сто без всякаква докумеп 
тацил. и т. н.

От друга страна ис малко са 
артикулите, на които цените е 
трябвало да бъдат намалени, а 
кооперацията и „7 юли” са ги 
увеличили. Така „Нишава” е по 
вишила
за 30. иа сто, а според предпи
санията е трябвало да ги нама
ли толкова, 
варху оборота, почти на всички 
ала-ги е увеличена цената за 30 

сто. а всъщност е трябвало 
да бъде по ниска колкото е да
нъка иа оборота. В „7 юли”, пък 
цената на три оките и другите 
алатки е увеличена за 20 иа сто, 
а предприятието е било длъжно-

9% №

да ги продава по-ефтино за тол 
ксва, колкото е данъка върху 
оборота.

указала на исканията на пред 
писанията. Оега и кооперацията 
и предпрнятиетео еа длъжни да 
коригират предписанията и це- 
1-ште и попиеш гге листове, рес
пективно на излозите и на раф 
товете. Кои ще отговаря за пре 
стъп лепи ята и незаконните по
стъпки
трябва да утвърди. Защото и в 
кооперацията и в предприятие
то казват, че са вършили длъж 
иостта си така, както е работил 
и техният снабдител „Алщропро 
мет” от Пирот. Дали това е точ
но, инспекцията ще докаже.

Списъкът ма стопанските пре 
ечъпленил и незаконни постъп
ки с това не се завършва. Пред 
писанията са позволили равното 
стъкло да сс продава по-скъпо 

' за най-много 20 на сто-, а стък
лен а-мбалаж — за 15 на сшо ог 
предишните цели. Обаче димит
ровградското търговско предпри 
ятис тук е „заразило” в пеоп_ 
равдателш! увеличения и нсоп-

' - а на труда мерена с доходи 
те на работниците се изравня 
ва сщс средното равнище в то 
зи' клон. Иконо.мичиостта е над 
планираната. На 100 вложени 
динара осъществено е 0,61 ди 
па<о, а по плана е предвидено 
0,40 (динара'. Това допринасят 
Рационализаторските и новитет 
ните технички решения в опе
рациите в цеховете на първата 

па нишките.

цените па електрическите инспекцията тепърва

Г1ЛО-

!Р подателя го прииждане иа доходи 
— е 15 па стои втората фаза 

Но като е увеличило це
ните «а чашите за вино, чаши
те па вода, разни сервизи и по
добни ст оки огр стъкло, 
предписанията не са предвиде- 

цея-ш. И по-нататък, с 
Наредбата за образуавието 
отделни цо1-ш иа памучните пла 
топе, -иа които се плаща 16 на 
сто данък пърху оборота е поз 
волево увеличение па цените за 
5 на сто, а иа онези

се вземе пред вид, че 
предприятието произвежда и 
сезонни гумени стоки, които 
още не са реализираш!, се смя 
та, че пропорциите и иконом- 
ските категории на предприяти 
сто значително ще се попра 
Вят- Нето личните доходи, по 
Цената на коства! гето

Но едно не трябва да се губи 
пред вид, че ни кооперацията, 
ни „7 юли” не са се постарали 
да обезпечат необходимия еко- 
номсюо-специалнстически кадър 
макар че за това са иисистира- 
лп всички обществено-полити
чески фактори в димитровград
ската комуна. Затова не е оправ 
данме като се каже „сгрешили 
сме затова, защото нямаме 
циалисти”. Само да питаме — а 
кой е крив, 
ма ме?

за които
ЛИ (ПОВИ

ня

в цеха
(умара, участвуват с 18 ггроцеи 
та, а в първата фаза на нишки 
те с всичко 6,57 на сто. Средни 
ге лични доходи на работилите 
ТФоз тази година изнасят 32.000 
Динара. По отношение на мина 
Лата година увеличени са за 34 
Ца сто. Работническият съвст 
е Донесъл решение на работни 

, Ците ла со 
Доходи за 10 
талия все ло 
вито

памучни про 
изведения с данък от 25 гцроцен 
та е предвидено намаляваме тга 
цепите оа 0 иа сто. Предприяти
ето. изглежда, не е погледнало- 
в тарифата за данъка а е уве
личило цоиите
стоки за 5 на сто, които всъщ
ност е трябвало да намали

спе

че и до днес го ня- 
Спсциали етическият 

дър ви е скъп а на ка-
кеспециали-

сти-щ препускате и подобни 
говорим неща. които 
мо търговско, НО и 
значение.

от-
имат не са 

политическо
иа памучните

или
на някои да задържи на същата 
детга. Също така за 6 на сто е 
увеличило цепите иа вълнените 
платове, а е било длъжно да ги 
намали за 8 процента.

увеличат личните 
яа сто, като акон цепите на свърделите

Па инспекцията I гакрая да 
желаем много успех в 
пето па незаконните 
защото огр тлхмнлта смела

полонасяпето на но 
правилници, за разпреде

лението иа личните
открпва-

постъгпш.колкото е данъкадоходи.
II ПО-

Прсонсняваисто
,,с °г новите мерки Комбина
тът
страната

слодователиа работа на спровеж 
да! гето иа нови те стопански мор 
км м-мото зависи успехът на ре
формата и капото се

)е показало Значи, дълъг е списъкът пана
греховете към потребителите и 
към стопанскатапо-скъпо щс плаща чужде реформа. До 
къде всичко това би довело ако 
не беше Околийско

увеличаванеи домашна суровина 
Около 40 яа сто. Но цените

вижда жиз 
равнище на потребите-инспекция 

по търговията шггервоииса-ла и
новото
лите. М. В.
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то седмица ое проведе съвсща- 
нио между представителите па 
Комуналния завод за социално 
осигуряване п Ниш и представи 
телите иа Здравния дом в Дими 
тровград. В рамките на всичаси-

за рационално използване на ле 
карсупвата, спестяване на елек
тричеството, огревен материал, 
как/.о и за по-правилно заемаме 
на техническия и админис-грати 
вей персонал.

Можеше да се чуе и това, че 
своевременно Управителният от 
бор е взел решение да се премах 
не мястото на помощ: тик-управи 
тел, като ненужно, обаче реше
нието не епроведско. За това по 
ложение служащите говорят по 
двамй, по трима, а когато на еь 
Орая-гие трябва публично да се из 
кажат, мълчал’. Вместо двама, ра 
ботата на економа и администра 
тора може да се извършва от 
едно лице, а съществуват въз
можности ва откриване на изли 
чгьк при недостатъчно заетите.

не повиши цените на услугите 
т. с, доколко-то не се измени до
говора със Завода за социално 
осигуряване. Когато се довър
шат просторните в новата сгра
да на Здравния дом при по-доб 
ра организация па работата ще

99 в
В хрониката за реформата е 

Димитровград где влезне и ня
коя подробност за това. как 
гражданите схващат реформата 
и как са успели да изгонят ано
малиите в търговията през голя 
.«ята врата, а работата в пред
приятията да се сведе да истин
ска социалистическа мярка От
тук и тази приказка за '„соле
ните” въглища, чигсто корени не 
са от днес, по точно сега рефор 
мата. е мобилизирала граждани
те да възпрат тенденциите, чс 
потребителите трябвало да по
сят тежестта па реформата, иа 
своите плещи.

На работничката В арка Ивано 
ва се строило, че в две коли пя 
ма два топа въглища. Не пека 
ла да я разяждат съмнения. 
Щом докарала колата в дома из 
вик ала свидетели и започнела 
да мери въглишата. В първата 
кола вмкзето един топ въглища 
имало триста килограма по-мал 
ко. Тя веднага отишла при ин
спектора по пазара. Инспекто
рът заедно с Верка Иванова по
сетил директора на търговско
то предприятие и искал от него 
веднага да тръгнат и да извър
шат трето мерене. Директорът 
и без мерене се съгласил да ком 
пече мра недостига” и дал „за 
повед” от склада да докарат о- 
ще 300 килограма въглища. Но 
Верка гинала още един тон в дру 
гата кола. Измерила и показало 
се. че пак липсват гсилограми. 
Този „недостггг” не може да й 
се признае, защото, както каза 
инспегсторът, в дирекцията го 
осведомили, че не е мерила и 
прахта. Но да оставим това. 
Фагсгът че директорът ведна
га се съгласил и без проверка 
да комМенсира дефицита гово
ри. чс в предпршятието знаят, 
че на склада „скубят” потреби
телите. Само Верка извършила 
контрол и рекламирала. Затова

се поставя въпрос, колко потре 
бители са „оскубани" поради- до 
верггсто иа кантарите па пред- 
приятието?

„Имаме соон коли. казва син 
път па Верка, по с тях гад мо
жах да прекарам 
Предприятието има склгочеп. до 
говор за прсгсароаис па въглгг- 
ща с рабаджиитс. И сега. 
принуден за всяка кола да пла
щал по 800 динара па предприя 
тието, а можех сам да си пре
карам и парите да мг/ останат". 
И това нс е всичко. Ако някой

пъглиш.ата.

съм

със своя кола прекара въглища 
от гарата до къщи трябва да за 
плати па предприятието садОо за

Заслужава внимание част от 
дискусията, която се отнася до 
петте отделни селски амбулато— 

В тях са заети пет болнича 
почти нищо не рабо-

тУзвп, загцото то така си с напра 
сметката че 600, 700 или рии.

ри, които 
тят. Това не трябва да се позво 
ли, кактго бе казако на съвеща 
нието. защото от една страна те 
зи болничари не са подготвени 
да дават инжекции, а от друга 
страна техните доходи грабва да 
компенсира институцията в Ди
митровград. Понеже Здравният 
дом не може да обезпечи за тази 
амбулатория подготвен медицин 
ски персонал и не е тоя, който 
трябва да финансира „полити
чески амбулатории”, на съвеща 

:егго се изтъкна, че трябва да 
се намерят решения, съответст- 
вувахци на предписанията, как
то например, медицинските сес
три да поемат патрона жната' слу 
жба, като им се обезпечи 'пре

вяло
800 динара незаслужени 
влггзат в касата па предприятие 
то. Никой няма. против ггредпри 
ятието да взема дари за прекар 
ва де да въглгггца. Но кой им поз 
волява да глобяват и опя потре 
бител, койТо г1ма своя кола. То
ва най-малко одобряват гражда 
гште д потребителите. Да бъдем 
солгсдаригг с тях и да ги ггодгере- 
пим в премахването да аиомалгг 
ите, които са несъвместггми с ду 
ха да реформата.

пари

В Общинската скупгцииа са ус 
тановили, че „7 юли” дз:|а склю 
чеи договор с четирима рабад- 
жии за прекарване на въглища. 
В предприятието се и и слят ка
то постоянни работници, а те 
са всъгциост частни. По този па 
чик и рабаджиитс, и предприя
тието не плащат данък да Об- 
щиисгсата скупщина върху услу 
гиге. Кому предприятието пра
ви услуга? На общността и на 
общината във всеки случай не! 
А на рабаджиитс — да!

Такава работа иа предпрггятгге 
то заслужава вниманието не са 
мо на следствените оргни, но и 
вниманието да обществено-поли 
тическите факори.

возно средство.
предвид, че вКато се вземе 

своята работа лекарите трябва 
сметка за широки-

РОДИЛКА
да държат 
те обществени интереси, препо
ръчва се, отпуски по болест да 
се дават само при оправдателни

се обезпечи по-рационално из
ползване на медицинския и дру 
ги персонал и за по-успешно ан 
гажиране на патрона жната слу 
жба. Двократното работно вре
ме на лекарите ще даде нови из 
вори за нови спестявания и по- 
ефтнияване на здравните услу- 

Изтъкна се необходимостта

те ходове в общината и този до 
говор се отнасяше до изнамира- 
не на пътища за провеждане на 
новите мерки в здравната служ
ба като нестопанска дейност. 
Преоценаването е показало, че в 
условията на новигге инструмен 
ти Здравният дом ще имд загу
би от 1.600.000 динара доколкото

случаи.
Анализите и предложенията 

от това съвещание наскоро ще 
бъдат разгледани от страна на 
Здравния дом. М. В.М. Бакич ги.

Двамата значи отиват при гер 
манците. Хитлеровият рожден 
ден е празник и за тях и за гер 
цянттитр! Бориеав Маркович им 
честити тържеството, а Чедамир 
Младенович им предлага и вой
ски за участие в парада! Фелд- 
комендантът Хофман отвърлж 
това предложение напомняйки, 
„че ние все пак сме в отноше
ние на окупатор във воюваща 
страна!” Произлиза, не окръж
ният началник е по-гол ям герма 
нец от фелдкомекданта. Полков 
пикът добре разбира това, за
ключва че той е прежалил и за 
това го обвинява при председа 
теля на Правителството. Зри то
ва обаче не пропуска да изтък
не себе си и своето поведение, 
по някакъв начин макар и меж 
ду редовете да каже на предсе
дател яе, че е бдителен в тази ра 
бота, че реагира бързо и оправ 
дава високия пост. Така — все
ки по-голям водач с недоверие 
гледа на подчинените. Окръж
ният началник оа това «е, знав. 
Той счита, че Правителството 
на „народното спасение" и гго-яа 
татък съмнява само в неговия 
помощник и управителя яа по
лицията, а то ето благодарение 
на коменданта на областното в» 
мандване — се съмнява и него. 
Произлиза: че всеки се съмня
ва във всеки и че разплатата 
зад кулисите е единствен ггьт 
водачите да бъдат спокойни 
на своите постове.

По следите на документи от Втората световна война

гКуизлинговците зад кулисите
чиновниците няма да бъдат по
добри.

Чедомир Младенович: Ая доб
ре познавам тази работа и изве 
стно ми е. че полицията, така 
както е съставена, не може да 
даде онова, което би трябвало. 
Що се отнася до управителя аз 
вече мислих да постъпя така, 
както каза господин минис- 
търат."

Генералът, значи, обвинява 
помощника окръжен началник, 
а м1и пи сърът-управителя на по
лицията. На тези постове се на
мират Славолюб Попович и Ве
личко Джордженич — известни 
народни врагове. Все пак, в бор 
бата против „комунистическата 
опасност” стават съмнителни и 
ое оценяват•че не задоволяват 
на своята длъжност. А щом ка
то някой е съмнителеен и не за 
доволява — трябва значи да бъ
де сменен, трябва да се потър
си по-сигурен човек. Това е_в 
интерес на общата сигурност и 
на Правителството „на народ
ното спасение”.

Окръжният началник също се 
съгласява с това яа конференци 
ята. „Забележката Ви е извън
редна, господин министре”, каза 
той. Но той тогава дори и не мо 
жеше да се съмнява, че във 
войната” зад кулисите съдбата 
на неговия помощник и управи
тел на полицията чака и него.

Хитлеровият рожден ден — 
празник и за сърбите

ваяе на Сръбската държавна 
стража. Като голям националист 
бързо започва да гледа някои 
хора с недоверие. Той се оггьлч 
ва не толкова срещу помощник 
окръжния началник и управи
теля на полицията, колкото оре 
щу самия началник! Той според 
„аршина” на полковника, също 
спада между водачите на които 
не трябва да се вярва. Затова 
Ворисав настоява да използва 
първия удобен случай това да 
каже 'на своите началници и с 
това да наруши 
чс тоей е иекрен борец за „сръб 
ското дело”. Такъв удобен слу
чай му ее удава по време на че 
ствуването на ХиТлеровия рож 
ден ден. Той следи държанието 
на Чедомир Младенович и на 21 
април за това осведомява пред 
седателя на Правителството на 
„народното спасение” Милан Не 
Дич:

наприемер се провежда конфе
ренция с окръжните началници. 
На кея, покрай представители
те на Правителството — Огеван 
Радованович, дивизионен гене
рал и Милан Акимович, минис
тър на вътрешните работи — 
участвува и Чедомир Младено
вич, окръжен началник от Ниш. 
На тази среща тримата водят 
между себе си такъв диалог:

Водачите на куизлинзите през 
периода от 1941 до 1945 година, 
всъщност водеха два вида вой
ни. Едната, видимй, против „ко 
мунистическата опасност”, в ко 
ято съдейотвуват с окупатора и 
другата, невидима, между себе 
си. за която не им е необходимо 
никакво съдействие. И в двата 
случая остават докрай упорни — 
само за да постигнат! определе
ни националистически, а посред 
ством това и свои лични цели. 
Разликата е само в това, че раз 
платата в първия случай се во
ди на бойното поле, а във вто
рия — в канцелариите, зад ку
лисите и тапицираните врати. 
Тази другата ,,война” най-често 
водят околийските 
началниципе на полицията, ко
менданти на области, корпуси, 
бригади ... и за тях, извън кан 
целариите и щабовете, се е 
ело твърде малко. И все пак тя 
не остана тайна. За нея сега се 
знае само благодарение на това, 
че е водена и на хартия.

„Извънредна забележка” на 
стария полигцаи”

Стеван Радованович: „Изпра
тих на вашия помощник Попо
вия телеграма да даде заповед 
на петия доброволчески отряд 
да замине за Прокупие. Той ми 
отговори: „Неизвестно ми е, че 
този отряд се намира в Ниш!” 
Двадесет дни пребивава войска 
в града, а той не знае! Един по 
мохцник окръжен началник то
ва не смее да позволи. Не знае, 

че в Ниш съществува 
отряд от 120 души, а как

убеждението.

началници,

значи, 
наш
ще знае да ли съществува ня_ 

комунистически отряд?

зна

„Вчера по време на чествува- 
нето на рождения ден на Фюре 
ра в Ниш се проведоха големи 
тържества с парад на германс
ките и български войски. Аз о- 
тттдох около обед и на фелдко- 
ВДендаигеа и коменданта на обла
стната полицейска команда, че 
опитах рождения ден на Фюре- 
рт. Видях, а те това 
с думи, че това внимание им бе 
ше приятно. Фелдкомендантът 
тогава ми каза, че 
началник говорил, че 
войски би трябвало

кои
Чедомир Младенович: Аз не 

как се е случило той да незная
бъде осведомен. Този отряд е 
минал и през специален курс и
все още е там.

Милан Ачимович: Вие трябва 
да разтърсите и управата на по 
лицията. Имам впечатление, че 
управителят на полицията е чо 
век, който малко се интересува 
какво ое случва. Виждал съм
го по конференциите и наблю
давах неговото държание. Аз 

полицай по професия.

Една от причините за този вид 
разплата е настояването на от
делни водачи вината за всичко 
да свалят на другиго. При това 
те винаги се Т1 удят да докажат 
че са искрени борци, истински 
националисти, че освобождени- 

,,майка Сърбия” е един-

израгаиха и

окръжният 
и нашите ( Продължава)

___ . Да участву
ват в парада! Фелдкомендантът 
му отговорил, че Това е неудоб 
но, защото все пк ние сме в от
ношение на окупатор в една во- 
°ВвЛа страна и че това би пред 

недоволство сред наоо 
да. Тогава фелдоомендантъ 
попита: , Дали 
ка?”Аз

Iето на
огнената им цел и че военното 
щастие не им1, е наклонено само 
заради това, че тамчнякои не из 
вършва своите задачи и не оп
равдава поста си- Такива настоя 
вания идват най-напред отг наи- 
високите постове, от правител
ството „на народното спасение . 
То доста рано започва да 
нява в отделни водачи, 
вруари

съм стар 
Той не е за полиция. За него е 
най-важно да бъде управител, 
а някакви инициативи, бих ка- 

— няма! В такава обстановка на 10 
март в Ниш пристига полков
ник Ворисав Маркович, дотога
вашен комендант на добровол
ческите и четнически отряди. 
Той се „издига” над всичките 
дотогавашни водачи и става ко
мендант на Областното команд-

зал,
Гоапо-Чедомир Младенович: 

дин министре, забележката Ви 
е извънредна.

Милан Акимович: Аз мисля, 
че трябва да го оволните. 
е такъв управителят.

1Г ме
е наистина та- 

се почувствувах твърде 
преструвах се 
смисъла и 
Разговора”.

неудобно,
разбирам
къснахме

се съм 
На 6 фе 
Белград

че не 
така ггре-

Ако
тогава и

1942 година, в
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правят и изненада. Може би то
ва е една от причините исьм та
зи работа да се подхожда внима. 
телно и постепенно — като към; 
риск, в който отведнъж не тряб 
ва да се влагат големи средства- 
Досегашните изследвания показ 
ват че „процената на железна. 

•руда в откритите слоеве се дви
жи от 15 до 50 на сто, в рудоно 
сиите слоеве дебели от един до 
седем метра, което е достатъч
но висок процент за този вид 
руда. Ако изследвнията потвър 
дят нашето предположение Сър 
бия през следващите няколко 
години ще получи най-голямата 
мина на желязо”, казва геоло
гът Букович.

Иначе: според думите на Бу- 
кович, на територията на Пога- 

_ ново Може да се организират из 
следвания за откриване на мед
на руда. Недостигът на средст
ва е причината, че те не са за 
почнали.

Местните жители от района 
Забърдие имат малко разбира
ния за работата на геоложката 
група. Някой смятат, че те на
празно прахосват пари, 
казват че напразно губят време 
то си, малко от тях им оказват 
помощ и т. н. А на тях, специа
листите, както на всеки човек 
е необходима помощта, подтик 
признание за много себеотрица
ния усилената и отговорна раба 
та, която те изпълняват във Ви 
дличката рудоноона зона, от ко 
ято работа на първо място зави 
си бъдещето на този край, окоя 
ните села, жизненото равнище 
на хората, които са се задържа 
ли тук. И .точно на тези специа 
листи общността е възложила 
на й- важното — д а открият тай
ната на Видлич.

ДИМИТРОВГРАД. На цялата 
територия на видличката зона 
се намират безброй „сгуриища” 
и „кратки подкопи”, което сви- 
детелствува, че римляните или 
още преди тях сасите са експло 
атирали ' желязна руда, ни каз
ва Йован Букович, геолог при 
Завода за геологически и гео
физически изследвания в Бел
град. Каза още нещо, И за това. 
че в нивите на Гуленовци и съ
седните села в района на Забър 
дие има доста парчета от желяз 
на руда, които селските тгопа- 
ни намират всекидневно, но ни
кой не е сигнализирал на Заво
да, докато от други територии 
Завода за изследване получава 
бройни писма и мостри, с което 
гражданите помагат на специа
листите в откриването на зем
ните блага.

Геологът Букович е един от 
седемте специалисти от друпа, 
която вече втора година усиле
но работи върху откриване на 
находища от железни руди във 
Видличката зона. Покрай изслед 
ването на минерални залежи, 
групата работи и върху изработ 
ката на две геологически карти 
в различни размери-за по-малка 
и по-голяма територия. Отпусна 
тите седемдесет милиона през 
миналата година (съюзни сред
ства партиципирани от изпълни 
телния съвет на Сърбия) са ми 
нимална сума за тази огромна 
работа. В плана е предвидено 
само през тази година да се из
върши сондаж на 1000 метра 
дълбочина. През миналата и та
зи година 10 до 15 работника от 
мЪстното население са работили 
върху повръхностното открива
не на железна руда. Според ду
мите на геолога Букович досега 
шният труд и вложените сред
ства са дали добри резултати. 
Защото „когато става дума за 
рседименти” и находи в Тях, то 
гава се предполага, че находи
щата на руда в тях трябва да 
бъдат точни, защото някогашни 
те скрити тектонски разстрой- 
сва на пластовете могат да на-

ЗВОНЦИ: КРЪСТОПЪТ 

В ПЛАНИНАТА
Около 90 къщи на звонските 

жители се нанизали покрай ре
ката Блатьшница, която и това 
лято е останала почти без всн 
да. Пресъхнала е и речното ко
рито служи на малчуганите за 
йена ,.с клиса” и гонене на гу- 
м^ена топка. В Звонци е Тихо и 
мирно, макар че в него живеят 
около 600 жители. Не се чува 
ни воя на кучетата, избягяли от 
августовското слънце под сян
ката на буките. Хората по цял 
ден са на вършитба. Едва пред- 
вечер, когато слънцето се скрие 
зад върховете на Пребен плани
на, се съберат сред село и пред 
кооперацията. Тогава приказки 
те оживяват. Тогава Звонци ожи 
ъява, засвеггНг гроздове лампи, 
чуват се радиоапарати, а немир 
ните деца се търкалят в крева
та. . .

бата на букови гори и дървени 
въглшца. Когато мината бе за
творена, горите бяха подложе
ни на безмилостна сеч и за сра
внително кратко бяха унищоже 
ни големи площи. Горите все по 
вече намаляват и ония оцеле 
ли се намират далеч от пътища 
та. Някогашните миньори и дър 
вари потърсиха други източни 
ци на приходи и първите опити 
предизвикаха интерес почти 
ьъв всички села.

Преди две години земеделска 
Та кооперация „Ерма” оонозаса 
овцеферма с около 200 овце. Та
ка започна. В овцефермата Се
га се отглеждат около 600 овце 
и за тях се грижат само 6 души. 
Обаче приходите от овцете са 
скромни. От една овца средно 
се получава около 1.200 грама 
вълна, около 16 килограма ме
со и 25 килограма мляко. Зато
ва п кооперацията се предприе 
мат серигзни мерки домашната 
порода да се подобри и да дава 

-повече мерино и ще се пристъ
пи към меринизахдия на овцете. 
Стремежа е овцете да се увели
чат за още 400. да се извърши 
мелиорация на пасбищата и да 
се засее изкуствена трева.

През тази година, например, 
е извършена мелиорация на пас 
бища върху от 100 хектара, ка 
то средните добиви възлизат на 
4.000 килограми сено, или три 
пъти повече отколкото там, къ- 
дето не е вършена мелиорация. 
През следващите години мелио
рацията ще обхване около 600 
хектара пасбища и ливади. Жи
вотновъдите и кооперацията все 
по-чеего използва изкуствени
те торове. През пролетта .на
пример с изкуствени торове са 
наторени около 10 хектара.

ност Звонскп район ще осигуря 
ва значително повече месо, въл 
на и мляко и очите на всички 
контели са обърнати към коопе-, 
рацията.

Стремежът е земята по-добре 
да се използва и да се осигурят 
по-го леми добиви. Засети са с 
пшеница, ръж. царевица и овес 
около 9.000 хектара, но добиви
те са незначителни. С прилага
не на агротехническите мерки и 
употребата на по-качествени се 
мена приходите ще могат да се 
увеличат два или дори три ггь- 
ти. Затова плановете на зволска 
Та кооперация изхождат от те
зи възможности, които макар че 
са големи, са овее още неизполз 
вани.

Отглеждането на ягоди и мали 
ни, макар че то от1 преди две- 
три години бе изоставено ,-също 
така дава големи възможности 
на жителите за добри приходи. 
Отглеждането на малини и яго
ди в Поганово е прим)ер от кой
то трябва да се ръководи мнози 
на в този край. А показа се. че 
за отглеждането на ягоди и ма
лини съществуват добре усло
вия в околността на Звонци. Съ 
биането на лековити билки е 
също източник на добри прихо
ди. Сега годишно се събират о- 
коло 300 килограма лековити 
билки, но това количество е са 
мо символично. Планините Вет
рен и Руй представляват „зеле 
ни мини” на лековити билки, 
кои-до могат да увеличат прихо 
дите на населението от този 
край.

други

Живот под 
Ветрен планина

М. Б.

^-.^-м-уууААААЛ.

Някога Звонци беше център 
на десетина села. разпръснати 
по Ветрен и Руй планина. Кръс
топът. От Ракита и през Звон
ци айетаваха вагони натоварени 
с скъпоценни въглшца от мина 
Ерма. В нея живееха трудол
юбивите местни миньори, а ти 
шината на планината се нару
шаваше от резките звуци и тра 
калето на композицията на про 
чутия „киро”. Но това време е 
вече минало. Мината я няма. 
Няма ги миньорите. Остана са
мо Звонци с неговите 90 къщи.

И Звонци живее, макар че мно 
зина се изселяват, отиват в гра
довете. Когато дойде лятото, тук 
идват и (младежи. Внасят живот 
в планина. Младите отиват в 
мините, по строежите в цялата 
страна, в училища/га.. . В Звон 
зщ остават стари хора, пенсио
нери и жени. Над 80 на сто от 
сетия, които остават в Звонци 
живеят от печалба. Бедната и 
сиплива планинска земя не мо
же да им обезпечи минимум 
средства, за поминък. И затова 
много звончани щом пукне про
лет обръщат гръб на планината.

Звонци отново се ражда. Звон 
Ни не умира. През тази есен ще 
се чуят гласовете на 400 малчу
гани и момиченца — ученици и 
Ученички на оснотното учили
ще. Кооперативният дом, който 
има над 60 места за седене пак 
*Це събира звончени. И книгите 
в училищната библиотека ще 
бъдат свалени от рафтовете. 
Ще ги вземат звончени, за да 
прекратят дългите дни, кои го 
идват. Подвижното кино ще 5ъ 
де чест гост в Звонци, а учгчи- 
Чите отново ще подготвят теат
рални пиеси. .. Може би ще се 
отвори и стационар при Здрав
ната служба, за което отдавна 
се говори.

НАША
ФОТОХРОНИКА

Власта Велкооич

Димитровградски младежи летуваха 

в Рисов
Опитът за отглеждане на из

куствени ливади също бележи 
успех. От хектар са получени 
повече от 6000 килограма сено. 
Както казват в кооперацията 
през следващите години сериоз 
но гце се пристъпи към засява
не на изкуствени ливади, така 
че да се обезпечи достатъчно ко 
личество сено и 'трева.

Кооперацията предвижда по
добряване на расовия състав на 
добитъка и «а частните произ
водители. Опоред пресилвания
та си имат около 8.000 овце, ко 
ито също така трябва да се ме 
ринизираг.

В земеделската кооперация се 
предприемат сериозни мерки за 
развитие на животновъдството 
в кооперагдия с частните стопа
ни. На тази територия се нами
рат около 2 до 3 хиляди говеда 
и крави, а целта на кооперация 
та е тази цифра да се удвои. 
Животновъдите също са заиите 
ресуватги за развитие на живот 
новъдстпсуто като разчитат на 
помбгцтта на кооперацията. С 
по-качесвена храна, с измене
нието на расата и с подобрява
не иа ветеринарната служба 
приходите от животновъдство
то неясолкократио ще ое увели
чат.

В младежкото летовище п 
Рисаи тази година прекара 15 
летната си ваканция група от 
13 ученика от гимназията, Мла 
лежите от трудовите организа 
ции ис летуваха в този курорт 
зарад несъгласуване на годиш 
ните почивки.

Мотонурс 

в Димитровград
Мотоклуба от Пирот 

■ едномесечен курс за шофьори 
в Димитровград. Курса 
щават 30 души, които заплагц 
ат по 30.000 динара. В краяиа 
месеца ще бъдат проведени из 
пити и всички курсисти които 
пред комисията покажат нуж
ните знания ще получат доку
менти за издържан шофьорски

Б. Ншс.

откри

Горите са пощадени 

от секирите
посс-

Звопци и шесте села, които; го 
Заобикалят (Ракита, Пресека, 
Б< рин Извор, Напгушковица, 
«сенсетдел и Вучидел) 
ЩХтг-.таоате от мината мен»

Сега кооперацията доставя на 
пазара и иа месопраработвател- 
иата индустрия 2.000 агнета, 600 
овци и 400 говеда, или почти 8 
пагона месо годишно, 
плановото

ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА СЕДМИЦА ДИМИТРОВРАДСКИЯТ ПА
ЗАР БЕ СРАВНИТЕЛНО ,.НА ВИСОКО РАВНИЩЕ”. ТУК ДИ 
НИТЕ И ПЪПЕШИТЕ БЪХА ПО-СКЪПИ ОТКОЛКОТО В ДРУ 
ГИ ТЕ ГРАДОВЕ В ИЗТОЧНА СЪРБИЯ

вякога се 
за ка-

въ-тища Ерма ог продаж Когато
станат действител- изггит.
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ФсйлещонНиколай МизийскиГимназиален учител археолог Тактика и стратегиятвото на хората са унищоже
ни. И сега хората 
виждат да ровим по развали
ните мислят че търси-м пари...

Младият гимназиялои учител 
Васил Маринков слсд няколко 
дии ще започне втората си у- 
чебиа година в димитровградс 
ката гимназия. Той има жела 
пие своята любов към архео
логията а пренеса на учешщи 
те от гимназията.

Ще използвам часовете 
изобразител по изкуство), като 
чрез предмета запозная учени
ците за находките при „Гради 
ще“ и веднага още тази есен 
с група ученици ще 
жим изследванията.

Сега още се не знае 
се скрива в „Градище". Пред
полага се, че тук е съществу
вал военен лагер каквтоо е и 
находището мри село Мазгош. 
Усилията ма Васил Маринков, 
надяваме се, няма да останат 
напразни.

де прости и във формата па 
опирала. Намерихме зъби, ко 
нто не могат да се разпознаят. 
За един зъб Спас Сотиров, а- 
систчяит по биология твъРАИ, че 
е от дива сшшя. Намерихме и 
една монета, по не може да ка 
жем на кои) народи принадле
жи. Аз я предадох на един мой 
познат, конто ее разбира 
нумизматика да види каква е 
тази монети . ..

Така Васил Маринков с ув-

когато 1Ш
Магазинът за колбаси е отво

рен през целия ден. Обаче има 
хора, ата които им е по-приятио да 
пазаруват вечер. Ог тях е и съ
седката Катя. Седи ои тя в къ
щи, докато е свегйо. чете си ро
мани ета и щом другарят съпруг 
се завърне от работа, илесва се 
внимателно по челото:

— Ах, миличък, от много ше
таме забравих да сготвя! Ей се
гичка ще притичам до колбаони 
цата. Ти още от млади 
обичаш саламче, нали?

Става от стола другарката Ка 
тя, застава пред огледалото, по 
ставя си червило иа устни.е и 
издава заповед на дъщеричката 
си да я следва с цел да се нау-<

един дядо е каскет, за да тюка 
же н*а обществото, че е възпита 
па и учтива. После застава пред 
продавача с цялото си величие.

„Опашката”, за разлика от 
мълчаливите животински опащ 
к, почва да ръмжи недоволна.

— Какъв афинитет към на
халство! — учудва се един мъж, 
химик по професия.

— Шшшшт! — обажда се друт 
мъж с милостиво сърце и афи
нитет към младисе майки. — 
Може би девойчето има детски 
паралич!
жи. Терминът „детски паралич’*

„Опашката” престава да ръм 
влияе омилостивително.

— Какво обичате? — пита про 
адвачът и вдига тържествено 
ножа.

— Обичам кренвирши и хам
бургски салам — отвърна кли
ентката. — Два килограма от ед 
ното и два от другото.

Продавачът реже и свива в 
хартията с космическа скорост. 
Другарката Катя иска да отво
ри -чантичката си с парите, но 
дъщеричката пречи. Когато ръ
цете тга човек са зтети с големи 
тежести, трудно отваря чантич 
ки.

от

попървата 
акция, за

лечение разказва за 
си археологическа 
бъдещите проучвания па „Гра 
лищс", за намерените предме
ти които с любов пази в род
ната сн къща па. село, за хуба 
вито керамични шредмртп, ,за 
■кои 11Сто 1 г Iгожа. Маюго намеро 

ни предмет в „Градище" са 
унищожени. Така през минала 
та година кооперацията прави

ГОДИНИ

продъл-
чи от малка на труд.

Л в магазина се е образувала 
вече Така нарочената „опашка”. 
Връщат се хората си учреждени

отбиват

какво

ята и предприятията, 
се да си купят нещо за в къ
щи, Продавачът размахва голс-

ВАСИЛ МАРИНКОВ
Гимназиалният учител Васил 

Маринков още в рашш детски 
години с любопитство разглеж 
дал местността между СлшловНн 
и Гуленовцн, където из подзе- 
мцето се назпрали останки от 
някаква постройка, зараА коя 
то цялата месност кой знае 
от кога *тосн името ,,Гради
ще“.

За „Градище” съществуват 
най-различни легенди, но и 
най-старите хора в селото не 
знаят откога те съществуват 
МаЛкРто овчарче Васил често 
пъти рагл-еркдал разхвърлени- 
тс. тухли и камъни, останките 
на керамика и стари ръждяса 
ли моннети. А когато като студе 
нт на фнлогическия факултет 
в Белград прочел първите у- 
роии по археолотя желанието 
да разкрие скрития град край 
родното селе, да проучи мина 
лото на своя край още повече 
се засилява.

. Първата си учителска Вака 
нция Васил Маринков използ 
ва именно за тези цели. Вмес-

ла варница на топа място п 
работниците намерили три за 
пазени скелети на хора.

— А колко много предмети 
от това място поради псвежес

мия си нож и му е драго-драго, 
че пак ще преизпълни Плана си 
за стокооборота.
-— Мамо, — казва дъщеричка
та, — нека ида в къщи да си 
легна. Тази работа няма да спа 
не скоро.

Б. Николов

— Слез за малко. ма?линото!— Мълчи, мМинско! 
варя другарката Катя. — Мал
ка си още, глупавичка си. нищо 
чко не разбираш от тактка и 
стпатегяиия.

После вдига с героични уси- 
тежко отроче.

отго-
— казва нежно хитрата съсед
ка. — Дръж се здраво за палто 
то ми!

Дъщеричката слиза, но не се 
държи. Просто скача весело из 

демонстрира 
по-удобно се чувствува

магазина и явно 
колко
върху твърдата земя. А „опаш
ката” стои като прерязана. 
Стои, мълчи и пули очи.. Докато 
се сети да протестира, въпросна 
та Катя е вече далече.

— Пак мина! — казва довол
на тя, стиска пакета с хамбур-

лия своето вече 
Елиза в магазина и смело се про 
мъква край „опашката”.

— Нали за майки с малки де 
ца има предимство? — усмихва 
се любезно тя и ъгълчетата на 
червилото й се приближават по 
чти до уишт-е.

Хората гледат, без нищо да от 
товарят. Просто си мислят, че шкия салам и гледа педагоги

чески дъщеричката си.
А дъщеричката се усмихва ка 

то силна ученичка, която е раз
брала веднага урока. Усмихва 
се подскача и бърбори:

— Утре, мамияко, ще дойда в 
магазина аз. Ще взема със себе 

най.най-найгнай-голямата 
кукла — онази дето е до брадич 
•ката ми. Ще я нося и ще пъш
кам ,а чичковците ще ме гледат

не са достатъчно умни, за да 
схванат тънката духовитост. Са 
мо една възрастна дама се обаж 
да нейде длече откъм! входа на
магазина:

— Ах, какво едро детенце! Си 
гугжо баща му е цял великан! 

И се присламчва уж да го по
тайно

а;
гали, а през това време 
шепне в ухото на майката:

— Мила Катя,
кренвиршли! Като изле-

купп ми двето на почивка той започва да 
проучва „Градище“. С няколко

обяснил.

от главата до краката и ще ви
кат:

кила
зем, ще ти върна парите. Услу
га за услуга, нали?

.Куклата има детски пара
‘ лич! Дайте път на момиченцето, 

инак ще му откъснат ръцете!”
овчарчета, на които 
за]почва да рови по твърдата 
суха земя. По-късно в това де

След новия курс на динара Другарката Катя дава път на

ДЬойно се уЬеличаЬа обменът 

на йари Ь ДнмишроЬзрад ами ДУМАТА ЧИТАТЕЛИТЕ
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5ло му помагат любителите — 
археолози Спас Сотиров и Сре 
тен Игов.

— Скритите предмети в раз
валините на „Градище“ отлав 
на ме правят неспокоен — каз 
ва, Маринков. Обаче едвам пр 
ез това лятто ми се удаде удо 
беи случай да надникна по 
не малко в този някогашен 
град. При това ми помогнаха 
другарите Спас Сотиров и Сре 
тен Игов, които също обичат 
да проучват миналото- на своя 
край. 'И когато изкопахме са

вподготовени. Така например на 
граничния пункт при Градини 
трябва още един служещ, а го 
стнлиичарското 
„Балкан" няма подготовено ли

След обявяването на новия 
курс на динара от 26 юли, спо 
ред който един долар се запла 
ща 1250 динара на граничния 
пункт в Димитровград са обме 
нени 22.695.366 динара, а това 
е почти двойно повече откол- 
кото за същото време преди 
тази дата. Сега ежедневно се 
обменят около 5 милиона ди
нара. Най;много се 'обменят 
пари на границата в Градина 
— дневно около три милиона 
динара. От тези пари остава 
провизии? около 50.000 динара.

Девизният референт при На 
родната банка в Димитровград 
Александър Михалков каза че 
гостилшгчарските предприятия 
са посрещнали тази -промяна не

Къде са моите молби?предприятие
Миналата година през месец 

це, което да се занимава с чу февруари, като и тази голина 
ждата валута, нито пък лице на 25 юли изпратих две молби 
което знае поне един чужд е- | Д° Опщинската скупщина с ко 
зик. Чуствува се голяма нужда

тъчно и трябва да ми се отго
вори без оглед на това какъв 
ще бъАе отговора. Отговорете 
ми към кого да се отнеса за 
изпълнение иа моите права?

Илия Златанов 
с. Желюша

нто поисках да ми се Даде ква 
] ртмра. Първата молба 

тих по поща, а втората лично 
предаде моята другарка. Мол
бите бяха 'обгербвани с по 250

изпра-от лица, които знаят чужди е- 
зици. Засега само трима служа 
щи -в града знаят чужди езн 
ци и това много затруднява об 
щуването с чуждестраните ту
ристи, броят иа които през тая 
година се увеличи почти двой 
но в сравнението с 
година.

И ние се питаме защО не е 
даден отговор на Вашите мол
би в определения срок. Надя- 
вв/ие се, че компетентните от 
Общинската скупщина ще про 
четат това Ваше писмо и ще 
Наложат на отговорните служ 
би да Ви отговорят за с-ьАбата 
на молбите ви. В противен слУ 
чай отнесете 
теля на Общинската 
на.

мо половин метър в земята на
показаха.

динара.
Според Чашата Конституции 

я глава Ш член 42 алинея 7 е 
предвидено съответните орга 
ни и институции редовно да 
отговарят на исканията на гра 
жданите. Не зная как тоя въ
прос е решем в Димитровград 
но ето аз чакам отговор на пър 
вата молба 18 месеци и на вто 
рата 5 до 6 месеци.

Мисля, че съм чакал доста

мерените предмети 
че нашия труд няма да бъде
напразен. Намерихме останки

нашана керамика, която по 
преценка е твърде стара. По 
нея съществуват следи от няка

миналата

се до председа- 
скупщи-кви орнаменти, които са твъР Б. Ник.

От редакцията
вървят работите при една по
добна ротация.

— На годишна почивка 
— отговорихме им ние.

С;— Защо сега? — повтор
но питат работниците.

— Аа почернеят, за да не 
се види как червенеят, че ос

тавили фабриката без матери 
ал отговаряме.

Веднага да се види
Щом се излезне от гарата 

в Димитровград веднага би- 
. ят в очи две големи тенекии за 

омет, отдавна препълнени и 
с много боклук край тях.

— Нека да се види вед
нага какви сме, защо след това 
пътниците да се изненадат — 
казват някои.

‘[И цените негодуватМоже да е за добро
И цените негодуват — 
седмоюлци ги надуват, 
а пък нишки инспектори 
връщат ги надолу!
Кой тогава критикува, 
че цените се надуват — 
„7 юли" мерки взема — 
трийсет дена едно пише, 
за два часа

По някаква случайност 
ръководители на обще 

огвеночполитическпте, органи
зации в Димитровград

Те питат- 
пне отговаряме

ВСИЧкИ

са на 
Сега макаригодишна почивка.

Работниците от кожарс
кото предприятие „Братство" пи 
тат:

вто-месец ще ръководи 
„отбор".

един
рия общински

Някои казват, може да 
е за добро. Да се вили какще

всичко <
брише.— Къде е ръководството 

на фабриката? (Б. Н.Х
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КОЙ ВИ СЪБРА ТУКА?
На Виетнамските иашриоши

Кой ви събра тука, синове народни, 
с оръжие в ръка, със боен възклик, 
за своята родина да търсите спасение 
в борба жестока, в бой мъжки, велик?

Гнетът ли вековен що мисли 
робството ли черно под чуждий

сковава, 
ярем.

земята ли ваша със кръв напоена 
и бойната песен: „В бой Аа умрем?“

Вий вдиганахте, братя, знамето на бунта 
за живот достоен и за чест народна 
и стъпихте лгъжки в борбата неравна 
и вашата родина да бъАе свододна.

Борете се, братя, гонете тирана 
та Меконг свободен да тече и пее,
децата свободно игри да играят —
слънцето и ваште къщи да огрее.

С реките и бомби, арести, разстрели, 
не ще ви заплаши тиранинът зъл, 
утрото се ражда и новий ден идва — 
дванадесетий час за тях е дошъл!

Ръце ви подавал?, поздрави изпращам 
топли кгуг' слънцето, което ви грей, 
във борба юнашки, борци виетнамски — 
Виетнам свободен еьс вас ще живей!

Л, ЛИЧЕНОСКИ

ЖАК ЛЕЙРИС
Александър Дънков ИЗГУБЕНИТЕ НЕЩА

МНЕНИЯ След дългите дъждовни дни 
се появиха пукнатини навсякъ 
де около нас. 
малко ни напускаше, пътят пре 
дставляваше голяма река и вси 
чко наокрло беше сиво.

само ни помага, ще бъдем на 
пълно невидими, освен ако ти 
не паднеш и не нарушиш ти- 
ш ината.

— Но ние се въртим в кръг, 
драги |Лю'й Лариник. Можем 
СПОКОЙ1ГО да викнехме полицаи 
те — те обожават пленицйте. 
Освен това имат огън. Безпред 
метно е да се прави опит да се 
измъкнем оттука. За борбата 
е необходима глупост и щас
тие; обръщаше се вляво и бдя 
сно, правеше опит да намери 
означената полянка и 
мислеше на жена си, на която 
вече месеци не пишеше и коя 
то, по всяка вероятност, няма 
да завари в къщи. От към та 

страна Луйо беше безгри
жен, смееше се на всичко и та 
ка се бранеше от всичко. За 
неизъвршена задача имаше са 
мо усмивка. Дни наред вече 
правеха опит да се измъкнат 
от това безггьтие и накрая ще 
останат с кратки ръкав? ?. Все 
пак, границата трябва да пре 
минат преди да се съмене. В 
противен слушай ще бъдат из 
губени и те и плановете. Изгу
биш? са толкова врелге и тол- 
ква неща, по всичко това е та 
ка незначително по отношение 
ма задача. Ларшшк беше вода 
ча, гой знаеше поз!щнята. Лу 
йо беше от онези, които обез 
храбряват човека.

маме основание постоянно да 
поглеждаме. Всичко се вижда 
отдалеко.

Границата се намираше на 
около петстотин метра ляво и 
полица? |'ге се занимаваха със 
своята работа.

— Изглежда, че това са по 
лтгцаи
нмк, като забеляза двама в?гло 
сопедисти, които се изкачваха 
по брега. — Сме??яват се!

Те отвориха торб?гте си и за 
почнаха да ядат; Луйо хляб и 
пастет, Лариник шоколад и на 
мазашг бискв?гт??. Планът беше 
намокрен в торбата на Ларинк 
и той правеше отгт да го очи 
сти и изсуши. Луйо ПъК със 
за/приженосг обрщаше компа- 
са ?? се гиашеше да не е вля 
зла вода в него. Ставаше все 
по-студено и ноща падна някак 
с?г отведнъж. Без дума Лар??- 
ник ггръв се измъкна по ?<орем 
от ?ипбрака; Луйо беше по-ба 
вен. Дъждът започваше поле- 
ка да вал??.

Надеждата по-ИМА ЛИ ОПРАВДАНИЕ ЗА 

ДОБАВЪЧНИТЕ В ОБРАЗЦО
ВОТО УЧИЛИЩЕ? — Т?? не държиш сметка за 

Сърдеше сеположението 
Ларинк — пушенето е забране 
но!

промърмори Лврп-

Преди няколко години Осноз 
ното училище „Моша Пияде’’ в 
Димитровград бе провъзгласено 
за образцово. Общинската скугг 
щина това направи с цел да се 
подобри обучението в този край. 
Училището трябваше да бъде об 
заведено с най-съвременни пома 
гала, а преподавателите трябва 
ше покрай редовните си заня
тия да подемат въпроси из облет 
та на обучанието й възпитание 
ср, с които останалите училища 
и учители не се занимаваха. За 
това Общинската скупщина взе 
решение за всички преподава
тели от това училище да се от
пуснат добавъчни от по 2.000 
динара.

Обаче плановете за изгражда
нето на образцово училище не 
можаха докрай да се осъщест
вят. Средствата заделени от са
мия колектив. Общинската скуп 
щина и Републиканския учили
щен фонд не бяха достатъчни 
за създаване на кабинети и вси 
чки учебни помагала нужни за 
едно образцово училище. Изгст 
вения план от страна на колек 
тива за проучване на известни 
въпроси не се осъществи и след 
едногодишен гол ентузиазъч, 
Училището започна да работи 
както и всички останали учили 
Ща в общи??агга. По този начин 
идеята за създаване на образцо 
во училище, не но ви?га на колек 
тива. се провали. Сега училище 

“то „Моша Пияде" в Димитров
град се различава от останали 
те учили?це г. об?цината само по 
добрите условия, които имат ка 
то градско училище. В област
та на обучението и възпита?тие- 
70 трудностите е които се борят 
и останалите училища в общи
ната са същите. Някои от тях 
като Д. Невля в някои области 
постигат дори и по-добри резул 
т'<ти. Поставя се въпроса: запго 
просветлейте работници от това 
Училище все е о?це получават до 
бавъчните за образцово учили 
•Щ-, когато 
чите, които се налагат в едно та 
кова училище. Този въпрос все 
по-често се чува в средата на 
просветните работници, а още по 
вече сега, когато на?пата общ- 
*?ост е съсредоточила всички си 
т ча изнамщхше на резерви за 
провежда? гс «а стог?а??оката ре- 
^“орлга. Но и без това добавач- 
вкте за образцово училище до-

— Нима не виждаш, че ця 
лата земя ?тушг?,
Луйо. — По-малко или повече... 
Човек, не може да се откаже 
от всичко. Най-после, една до 
бра цигара в известен момент 
??овдига морала. Трябва да се 
грижим за морала. Без морал, 
з??ае се, няма нищо.

— Ама стига с това. . . Д??- 
мът от шубрака ?т1оивлича в? и? 
манг?ето.

— На ?<ого? — се питам Не 
се вижда никой.

— По път, какъвто е тоз?? 
трябва да се разчита, че от 
трима минувачц двама са по- 
ли?даи.

— Добре, ще оставя. Но ??я

веждат в неравноправно положе 
ние учителите в останалите учи 
лища в общината и в гимназия 
та. които при същите или при 
пс-трудни условия също така по 
стигат добри резултати в област, 
та на обучението и възпитание
то на децата. Затова премахва 
нето на тези добавъчни трябва 
да стане още в началото на та 
зи учебна година.

Досегашните резултати показа 
ха, че само добавъчни на учите 
лите не могат да бъдат фактор 
за изграждане на образцово учи 
лище, не са нуж?ти и други ма
териални средства. Щом като за 
това общината няма възможност

отговор??

в себе

зи

тогава е излишно да се задър
жат и тези добавъчни. — Много хубаво, — промър 

морг? Луйо.
— Ти разсъждаваш като ци

Пов
Б. Ник>

вилен, —?саза Ларшгк. 
тарям тн пак, че дъждът ни е 
!?еобхол??м. .. Границата е иа- 
мо?срс1га.

— Добре де, — отвърна Лу- 
чух вече. . . Стой, 

забравих ножа в шубрака.
— Я го остав!?, ако търсиме 

всичко, което забрав??,\? или ?13 
губим до къде б??хме стигнали!

— Ама това е само няколко 
ВъЗ!?рОтИВ)! се Лу

йо това

— Ще се задържим тука, 
— промърмори Луйо. — Да си 
отпочиием за момент. От умо 
ра не мога да се движа, а и 
миризмата на земя вече ме у- 
б??ва, подсеща ме на мо?гге ни 
ви в долината ??а Райи. Тази 
война ми уд??гщожи толкова 
неща. Ларнипк, не искам и ме 
не да ме унищожи. Т?? можеш, 
значи, да Кфодължиш. Доено 
плт? право. Все едно, в кръг ос 
въртимс ти казвам. Напред да

минути,
'йо.

— Не, отговор?? Ларнипк.
Той Лпасше какяо лтредстав 

ляна този ??ът ?? имашс ош?т. 
Положението през нохца се у- 
сложияпаше от мъглата ?г вя- 
?ъра. Струваше им се, че са 
из1убилн пътя, мдкар чс вървя 
ха по посоката отбслеже?га ??а 
картата. Тези разправии меж
ду тях постоянно съществува
ха. От о??езн А????, когато 1голу 
чнха задачата ла се прехвърлят 
през праницата и Да снимат о 
кол?юстта, да се заяждат и Аа 
сс подсмиват лга положението, 
в което сс намираха. Досега са 
били заед?ю в Нормаид1?я псе 
познаваха доста добре.

— Вървели смо надолу! — из 
вика Луйо, — Не виждам ?ш- 
къде ??оляиата всред гората, о 
тблежеиа па плана. Север е на 
татък, ??раво.

— Но знаеш да се ориенти- 
раш с-ьс звездите, невъзможно 
заяждало. Намираме се в зо
ната за пал1'леждапе ?1 трябва 
да) пависм пц^ляипо. Мъглата

вървил? ако искаш.
— Може бп лутаме, — отго 

вор?? Лариник. — Може б?1 ?к> 
г-решно смо тръгнали вляво. 
Можсме ?? да с?? ютпочштеме. 

Задачата трябва Да изпъл-но
!П!МС.

— Сядай тогава, запал?! ци
гара Ларпнч?е. И с?? 
че имаме още пя1еолко часа до 
капо се предадем в ръцете ??а 
отпочиналнтс полицаи.

И мълчат 1сго беше диалог 
между тях. Никой ?гс се мър
даше. Изведнъж Луйо нашит 
пе.що ОСГ1Х) ?! твъРДО. Павднт- 
?га предмета ?? поз??а ножа са?. 
3??ач?! не са мръднали от мяс 
тото си! Имат о?це няколкоча 
са време ?? вс??чко е без?1адеж 
дио. Ще чакат зората и ще 
се хтредалат. Като пз1убони ме 
ща.

помисли.

не изпълняват зада-

ЛЮБО ИВЛНОВИЧ „КЕЛЕ КУЛА"



Ош страниците на аесшник „Стършел“

Дали бива го ергеня — гле* 

дай трудоденяРАЗХОДКА С БАЙ ОНЗИ
само „мякай" Радо ле, Радке хубава, 

стори ми място да седна 
до твойто дясно коляно!

писан, или пък 
с приемал.. , По всичко личи, 
ме работническият сьвсг сбил 
на годишна почивка.

Разхождаме са така 
Онзи из града и изведнъж аз 
се сетих, чо шалчетата Иа °бу 

ми вече*са съвсем изха

едни специалист 
" отпътува за Но11а много туристи и случайни 

тоста в Димитровград, Бай Ок 
Ри пока&ва знамениЬгосште и 
събитията в града И околнос
тта. В тези летни дни и аз дой 
дох в Димитровград като мшгу 
вач, дошляк. След няколко дни 
потърсих Бай Онзи, който ое 
•съгласи да бъде мой екскурзо 
вод. Съгласи се охотио — за 
малко пари.

Най-напред започна да ме 
запознава с различните пршсаз 
аси около реформата: „Мнози 
иа седят на две столици, една 
ма село — лругатя в града. Но 
те се клатят... Изглежда, че 
на мнозина столиците са по си 
турни на село — разеждава 
Бай Онзи.

Проявих интерес и За тазго 
дшпната жетва.

— Много добре върви — каз 
ва Бай Онзи. — Чаените селско 
стопански производитилн довър 
шват, а земеделската коопера 
ция „Ншпава" започва. Закъс 
нението се Дължи на техника
та. Много разчитахме на наши 
те два комбайна, но за съжале 
ние единият се хавариса точно 
когато трябваше да работи. За

другия пък 
„свстка1внчио 
ви Сад и купи нов ремък. Ако 
зимата беше малко 
машините щяха да бъдат пои 
равепн, а така...

Много площи под царевица 
не са окопали!, по това е зарад 
сушата. Мисля суша о, та ца 
ревпцата пс трябва Ла се око 
пава. Обаче ако имаше доста 
тъчно Дъжд, не знам какви 
претексти щяхме 
Да, да, ние предварително 
ехме. че лятото ще бъде суш-

ио-дълга.
с Бай — Бачо ле, бачо Иване, 

мястото ти. е сторено, 
ала ти й време минало!

вкитс
бани Питам го има ли в града 
обущар. Той ме гледа и като 
че ли ми се ругае: „Какво ми 
елите вие, иие ие подържаме 
такъв лукс", 
само нови обуща или 
боси. Някога имаше много ча 

(обущарски работилници, 
която

— Радо ле Радке хубава, 
не ми е време мигнало: 
осем ми лева трудоден 
и още два-сри в натура! 
Щом го чу Радка и стана, 
и стана, та му пристана!

Не, пие носим 
ходимда търспмо.

31 ш

стаи
след 1тюва кооперация, 
прели (няколко годили ликви- 

Ако някому трябват 
му Пирот 

си избе

но.
Има ли новини от предприя 

тията?
— Как да не — продължава 

Бай ОИзи — говори се, че пред 
приятното „Циле" разписало 
конкурс за магазинер в мага
зина за мебели в Пирот. Усло 
внята били: 1) Високюсвалифи 
шгран работник, а под точка 
две — квалифициран. Имало 
кандидати, конто изпълня ва,\и 
условията от двете точки. Кон 
курса спечелил кандидат от 
точка втора На условията. Про 
излиза, че или някой е отстъ- 
ствувал, когато конкурса, е раз

ДЖАЗИРАНИ НАРПОГОВОРКИ
дирихме, 
такива услуги сто 
или София — нека

Без пари в град и без хляб в 
село не ходи 

В село го не щат, той пита за
щат.

Дваж мери, веднъж далавери. 
Дума кунка не прави.
Лоша рана заздравява, лоша ро 

мана не се забравя. 
От магаре — та на лека кола. 
Род рода на държавна трапеза

храни.

ре.
Вървим към Строшена чеш

ма. Гледам разкопаните уллпщ 
И 1нД\оврше.шгя (водовод. Пог^ 
ледът ми спира върху една вра 

надпис: Вход за ТВ — 20та с
динара. За момент се слисах, 
но Бай Онзи разбра и веднага 
започна да ми обяснява: Ме
стната организация ца ССРН 
купи телевизор и продава биле Сговорна дружина планина
ти ка-го за кино, за да покрие 
разходите около абонамента. 
Казах им, че няма право да 
взима пари от хората, защо- 
то ние всъщност търгуваме с 
програмата на РТБ. Обаче мно 
го работи в нашия град не би

задига.

ПОПЪТ СЕ ПРОКЛЕЛСЪОБЩЕНИЕ НА РЕДАКЦИЯТА
— Само малко те видиме. дя

до попе.
— Ега догодина хич да не ме 

видите!

Попът отишъл на задушница. 
Натрупал куп порязаници. Ста
нало му драго. Застанал зад ку
па, па изокал:

— СеЛяне, видите ли ме?

АВятчия брой навреме да из 
пращаме вестниците до учили 
щата.

„Другарче" излиза на 4 сеп
тември т. г.

Умоляват се нашите ревизо
ри и управителите на училища 
та евднага да изпратят поръч 
хи за
„Другарче“ за да можем от сле

ва да се правят, но..,
.Братство“ ивестник

Велибор Райков
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