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Има условия за по-бързо доближаване 

до пивото на производителността и жиз
неното равнище в развитите страни

(ИЗКАЗВАНЕ НА ПЕТЪР СТАМБОЛИЧ)

Всъщност досегашнитеПо молба на! редакцията на 
вестник „Борба” председателят 
на Съюзния

макар че има' ттоолбеми зарад 
дефицитността! на някои от тях.

Износът е по-голям! с 19 на 
сто, а вносът е намален с 3 на 
сто. В областта на капиталните 
вложения (продължава тенден 
иияга за по-нататъшно стабили 
зиране, въпреки че още съще
ствува известен натиск, за кое 
■го свидетелствува и това, че па 
зарът недостатъчно разполага с 
някои видове строителен 
риал. Общата заетост на работ 
ната ръка е с 4 на сто по-голя 
ма, а производителността с 5 на 
сто, но това! е в рамките на пла 
нираното предвиждане. Лични
те доходи са се увеличили с 41 
на сто.

резул
таи наново повърждават, че ре 
формата и нейните мероприятия 
отразяват истинските

изпълнителен съ
вет неотдавна отговори на въпро 
си за най-важните резултати и 
опити от провеждането на но
вите стопански мерки.

интереси 
на нашата икономика, на наше
то общество.

ПОЛОЖИТЕЛНИ ТЕНДЕНЦИИ 
КЪМ СТАБИЛИЗИРАНЕТОПЪРВИ И ОСНОВНИ 

РЕЗУЛТАТИ
От становището на материал 

ното равновесие в икономиката 
сегашните условия са по-благо 
приятнтш. отколкото преди ня
колко месеца. Това е важен е- 
лемент за успешно провеждане 
на реформата.

Полугодишните данни за' ре
зултатите от работата в проми 
шлеността вече показват съще 
ствуването на! положителни тен 
денции в това направление. Срав 
нено със същия период от ми
налата година общият доход е 
по-висок с 16 на сто. изразходва 
ните средства —13 «а сто, нето 
продуктът — 21 на сто, а дохо 
дът на стопанските организации 
е по-висок с 30 на сто. При това 
средствата за нето-заплати са 
по-високи с 32 на сто 
ствата за Фондовете на 
риятията — 19 на сто. Загуби
те са намалени 24 на сто.

Промишленото

Един месец от приемането на 
новите мерки, е кратко време за 
правене на по-пълна: преценка. 
Обаче може със сигурност да се 
каже, че през това време не се 
е случило нищо непредвидена, 
освен в сферата на някои цени. 
както например при комунално- 
битовото обслужване, електро
енергията и месото, където Съ 
юзният изпълнителен съвет 
интервенирал.

Трудовите колективи разбра
ха и приеха реформата с голя 
мо разбиране. Общините и дру 
гите

матс_

8 СЕПТЕМВРИ ЗАДЪРЖАНЕ НА ПРОИЗВОД
СТВОТО ИМА ДРУГИ 
ПРИЧИНИ

е

За това са влияели и някоиЗапочва третото десетилетие от оня светъл дете, когато на 
улиците в Димитровград, Босилеград, Бабушнггца Пирот и още 
много селища на Югоизточна Сърбия настъпи

други обстоятелства.
сезонните осцилирамия, въз 

държането на производителите 
да продават и на потребителите 
да купуват и гцр. Макар че този 
процес не посочва по-сериовни 
проблеми, ще бъде опасно 
разрешаването се търси 
малкото^ произвеждане. Разбира 
се никои не набляга1 да бъдат за 
пазени високите темпове на

каквитообществено-политически 
фактори (много сериозно са се 
заели за нейното провеждане. 
Реформата раздвижи всички 
производители да търсят реше 
ния на проблемите в своите

са:
празник...

На 8 септември 1944 година под действието на Народоос. 
вободителната войска бяха освободени от фатиизма огромни про 
«странства на източната част на Сърбия и създадени 
«ти за по-нататъшно водене на войната 
пълчища на Балканите.

възможно- 
срещу хитлеристките

а сред-
предп- ако 

в по-
лредприятия, а това е от само 
себе си голям успех, 
се, без оглед на изключенията, 
че реформата и провеждането 
й не могат да1 бъдат кампания, 

-Сащото това е откриване на е- 
дин процес на непрестанна бор 
ба за повишаване производител 
ността на труда и осъвременява 
не на стопанството.

Голям успех е и това, че орга 
низирано са! проведени промени 
те в съотношенията на цените. 
Това бе много

СъзнаваС това беше сложен край 
ето години наред подтискаше
тграища у сееше мраза и шовинизъм между двата братски 
рода — сърби и българи. . .

Из долините на Нишава, Ер.ча и Драговищица са развяха 
знамена на свободата. Хиляди синове на този изстрадал народ 
етъниха доброволно в парпзанегеите отряди и бригади за окон
чателното освобождение на страната от фашизма.

Гледайки тези събития днес, след две десетилетия, можем 
•вободно да кажем, че жертвите дадени за свободата не са нап
разни. Населението от тези краища, е братска дружба с остана 
лите югославски народи, създаде пълни условия за социалисти 
ческото преустройство на своя край. Никнаха фабрики. Създа
де се работническо самоуправление, а хиляди -специалисти за- 
Мтанаха на своя пост за развитие на стопанския и културен жи
вот в страната.

Осми септември не а -само ден, когато даваме рапорт за 
изминалите дни. На този ден ние взимаме и обещние за уст
рема ни в бъдещето.

Нашето Утре ще бъде още по-светло и по радостно. за~ 
Щого придобивките от Народоос вободителната .борба, която 
води Съюзът на югославските комунисти и. другаря Тито 
и постиженията ни в социалистическото строителство пи насър 
чват да създаваме още по велики дела.

Радостни сме, че идеите, за които дадохме толкова свидни 
жертви, са осъш,гствепи.

на фашисткото управление\, ко- 
икономически населението от тези

на-
произ водств о 

за последните седем месеца е 
увеличено с 9 на сто 
ние със същия период от мина
лата година. Запасът 
стоки
голям с 20 «а| сто. По 
чин са създадени условия за по 
пълняване резервито на стоки.

про
да се

позволи зарад временни труднос 
ти да бъде намален обема на про 
изводството. Решението е в раз

в сравяе- изводство, обаче не може

на готови 
в промишлеността е по-

такьв на-с растването на производството 
(продължение на стр. 2)

сложна опера
ция, така да се каже невижда
на досега ващото за много крат
ко време трябваше да бъдат 
променени почти всички отноше 
ния в условията на стопанисва 
нето.

Месец август всъщност изми
на в оживена активност за про 
веждане на реформата. Основа 
на тази активност е твърдата 
увереност ,че реформата е голя 
ма положителна акция в наше
то стопанство. В света, извън на 
шата страна, провеждането на ■ 
реформата се оценява положи
телно. Съмненията и резервира 
ността към нея съществуват у 
някои хора. които не разбират, 
или тяхното бюрократично поло 
жен ие ие им позволява! да раз 
берат това ,което става.

* -ТО

Щ

ПроизЬодишелносшша и раз- 

йределениешо ейоред шруда
Една от основните задачи иа .стопанската реформа е по

вишаване производителността на труда. Без висока производи
телност не могат да бъдат осъществени големкг лични доходи, 

може да се повишава жизненото равнище, да укрепват ма
териалните основи иа икономиката и на обгцността. Естествено, 
не може да има равноправно включване в световния пазар и 
международното разпределение на труда.

Но как да се осъществи тази задача? Това е гема|, която 
понастоящем» мобилизира вниманието па факторите по трудови
те организации, деловите сдружения и обществено-политичес
ките съа.местности. Безспорно, това е твърде сложен проблем. 
Колко едно стопанство ще бъде високо производително, зависи 
от редица фактори: от специалността и професионалната под
готовка иа производствениците., от техническото 
равнище на производствените

ие

Б. Николов

и техноложко
мощности, специализацията и 

организацията па труда от системата па възнагрждавапето н 
дори от трудовите навици па хората. С оглед па общото състоя
ние в нашето стопанство п програмата на мерките за увелича
ване производителността па труда вероятно ще съдържа 
всяка трудова организация следните елементи: подобряване 
квалификационната структура на работната сила осъвременя
ване па техническите и техноложки процеси, подляно и ли да, 
конструкция иа старите машини, внедряване на по-висока автен 
магизацг-п и пр. Тук важна роля и място се пада и па осъвре
меняването на организацията иа производството.

Все пак понастоящем изглежда, че много може да бъде 
гюстигнато с едно солидно, последователно изграждане 
мата на разпределението според труда. Тук лежат оъзможнос- 
1гнТе за ■максимално раздвижване н ползване на умствената и 
физически сила па трудещите се. Отдавна вече пашяит 
е показал, че главната движеща сила в производството е мате
риалната заинтересованост па хората-, обединяването па мате
риалния интерес на единната и обгцността. Системата иа раз
пределение според труда, гго обективни и субективни причини 
огце ие е гюлучггли пълен превес във всяка трудова организация. 
Сега обаче е настъпил момент, когато тук вечи няма колебание. 
Всяка трудова организация, която се стреми ие самр към вре
менно приспособяване гсъм стопанската реформа, но към пълна 
реорганизация за -съвременна и аЧиадкопроизводителпа продук
ция, следва да се стреми и към изграждане на солидна систс.на 
иа разпределегшето според труда между це.тооеге и слуясбюге 
и между всеки работник гюотделно.

Пред органите на упраоаляоането, пред трудовите колек
тиви стон зидана да гутвърдят критериите за стойностно оценя
ване работата на воини работник, като въз основа на това се 
разпределя реализираният доход .Валоризирането иа линчите 
доходи сега трябва да бъде използвано за изграждане н.кинно 
на ;дакппа система на разпределението. ; у. . -шсз с.;. «п-гЛ.

ч въз

★

★
па систе-

★
опит пи

*
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На 10 септември 1944 година, два дни след освобождението па Димитровград, на ка 
аармите в града бе формирана I Царибродска бригада, копто от 28 септември взе участие 
в боевете за освобождението на Ниш.

В Ниш I Царибродска бригада се присъедини към УШ Сръбска бригада и взе учц 
®гие в боевете до окончателйо освобождение иа страната.

На снимката: Част от бригадата преди заминаване иа <)>оита.
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Посещението на Пасър в Югославия
ПРАЗНИКЪТ НА 

БЪЛГАРСКИЯ НАРОД Сътрудничеството меж
ду СФРЮ и ОАР непрекъ

снато укрепва
Днес българският народ празнува своя национален празник 

— Девети септември, деня, е който преди 21 години счупи а,су> 
■рнгите на фашизма и капитализма 11 установи своята, народ
на власт. ------

Нродната победа на Девети септември 1944 година бе реч 
гултат от десетилетната борба на българския народ и неговата 
комунистическа партия против пенародната фашистка клика. 
От 1923 година, когато народното Септемврийско въстание бе 
кърваво потушено от фашистките главорези, много свидни 
жертви бяха дадени за създаването па справедлив порядък па 
българското работничество и селячество.

Даете страни са обсъдили 
роса за1 разоръжаването и са из 
разили загриженост ог липсата 
па напредък в тази област след 
МосковИ'ХС споразумение за 
забрана ‘ а ядрени 01гити в атмз 
сферата, космоса и под водата, 

Изразяват съгласчост. че гря 
бва! " д& а предупреди за яа- 
раст палата опасност от надпре
варата във въоръжаването. Ст. 
то така съзнават голямата опас 
паст от разпространяване на яд 
ренсто оръжие и считат за н-зоб 
ход-:.мо *<*«Бавно да бъдат ск.тю 
пеш: меж/з народни епоразуме-

пияи с всички средства да бъ 
де предотвратено разпростран
яването на гдреко оръжие. Вьв 
връзка с с< та е изтъкнато зна
чението на спешно свикване 
свеювна V сс-,ференц-1я по разъ- 
ръжавансто, в която да участ
вуват всички страни.

Срещата на двамата президек 
та в момента на важни между
народни събития даде възмож 
ност да бъде разгледана ролята 
на политиката иа необвързване 
г-ри сегашните международни ог 
пошеъи.1. Двамата нрезиде-ни 
отнето са изразили своята уве
реност вв жизнеността на необ 
вързването. 
лч т ка, която се стреми да се 
ггр-.уиволостази на натиска и 
разделението ,кьм обезпечаване 
на гадно уважавано суверене- 
гета на държавите и на тяхя 1 - 
та свобода да избиват икономи
ческа и обществена система, ка 
ято ин отговаря, и да водят грз 
див.- а външна политика, осно
ван-, върху интересите на мира 
л пгпрдата.

Де-,мата президенти са води
ли разговори и за взаимните от 
не опия между двете страня 
Те са констатирали, чс ид-нтчч 
костта на проблемите. ютгго дьо 
т-. с -1 ани им.;’ в развитието и 
чтр ждането ча социалист:-.аее 
кс-, . общество богатството и 
разнообразието на отношенията 
между тях, близкото сътруд
ничество на основата на пълно 
взаимно уважаване и съзчест- 
ни интереси са здравите основи 
на приятелството между наро
дите на двете страни.

въчпите страни з Белград гирез 1961 
н Кайро през 1964 година.

въпроса за положението 
във Виетнам се казва, че двама 
та президенти считат, че е необ 
ходимо спешно да бъдат прек
ратени бомбардировките на ДР 
Виетнам’ и последователно 
бъдат приложени Женевските 
цогоеери от 1954 годиига.

Двамата президент са подчег 
гали, чс нормрлизирпае рабо>а- 
•гн н по-нататъшно 
];ол;п а на ООН, на метода 
кзлект. , пата акция г; иейнлге 
рамки, е от жизнена важност /а 
международните отношения. По 
рали юга те придават голямо 
значение на предстоящата1 два
десета сесия па Общото събра
ние па ООН,

Л.тъь! ;.то е, чс ичпериалпз-

По покана на президента но 
СФРЮ Йосип Броз Ти то • от 1 
до 4 септември в Югославия е 
бил па официално посещение 
президентът ига Обедипенагга а- 
рабска република Гамал Лбдел 
Насър. Това с шестнадесета чре 
ща меледу президента на СФРЮ 
и ОАР. Тази шестнадесет сре
ща премина в разговори за меж 
ду народните проблемни, които 
безпокоят човечеството.

В издаденото съвместно комю 
иике за разговорите се изтъква, 
че двамата президенти са обсъ 
дмли напрегнатата обстановка1 в 
света и опоиоетта, която тя пред 
ставлява за м оледупарод п и л 
мир и сигурност Те са изрази
ли увереност, че сегашното не
благоприятно развитие на иож-

По
Тая борба получи особен размах през последните години на 

Ятората световна война, когуто хиляди български патриоти се 
вдигнаха па оръжие против фзашизма. Епилогът на 'тази борба 
е светъл: в раните утрини па девети септември 1944 
превземането на бастиона на фашизма — военното

година с Дамитшетер-
с-гво — бе огласен краят па пенароднип режим и бе открит пъ
тя т за създаване на нова. социалистическа България.

А тази въоръжена борба на българския народ пада по 
кашите народи водени от Комунистическата 

партия и другаря Тчто, организирани п могъщо народооспобо- 
дителпо движение, биеха окупатора и народните предатели, съз 
давайки основите па новата братска общност па югославската 
народи — Социалисическа федеративна 
ела вия.

времето, когато укрепаче
па

република Юго-

Съвмсстните цели — освобождението на народа от <ра- 
шизма и създаването на основа за мирно социалистическо 
граждане — сближиха, нашите два народа през войната. Не вед 
нъж на развиващото се младо българско партизанско движение 
до нашите граници бе оказано съдействие от страна па Югослав 
ската народоосвободителна войска. Населението от Църна тре
ва, Калия, Цървена ябука и други наши крайгранични .селшцп 
гостоприемно приютявагие българските партизани в най-труд
ните моменти от борбата им.

из-

шш
От времето на~9 септември 1944 година са изминали 21 го

дини. Някогашната бедна земеделска страна сега е социалисти- 
чески държава с развиваща се промишленост и организирано ко 
оперативно селско стопанство. със значително нараснал нацио
нален доход и промишлена продукция.

Този подем е особено забележителен след 1956 година, ко
гато България започна да укрепва основите на своята промиш
леност. ГТочтн половината промишлени обекти са построени или 
га в процес на строеж оттогава. Кремиковският металургичен 
комбинат, енергийният комплекс ..Марица-изток,", Нефтохими
ческият комбинат край Бургас, Химическите заводи в Стара 
Загора и редица други крупни обекти откриват перспективите 
НР България, след време да застанг е редиците па промишлено 
развитите страни.

положителна по

Българският народ се стреми да си обезпечи условия за 
мирен творчески труд.- Затова в основите1 на външната му по
литика е вградена борбата за мир и мирно съвестно съществу
ване л\ежду народите. Именно този принципи чийто най-върл- 
поборник е нашата страна, съдействувкт за разгръгцането на доб 
росъседските отношения и сътрудничество между нашите две 
страни във всички сфери на обществения живот.

Посещението на министър-пр1дседателя па НР България 
Тодор Живков през 1963 година в Югославия имаше за резул
тат редица успехи в сътрудничеството► па двете) страни. Скорош 
пото посещение на нашия президент Йосип Броз Тито в Бълга
рия гце съдгйстеува да бъдат открити още по-широки пътища 
за всестранно сътрудничество между Социалистическа Югосла
вия и Бългагрия, започнало още в ония усилни години па бор
бата против фашизма, за народна свобода и социализъм.

Президентите Тито и Нас-ьР

дународните отношения е пред мът източник на 
международното напрежение п 
коиф.- ,-кти. че осъждат в сипеи 
форми на колониалпзма.

извикано от стремежа за нару
шаване основните принципи, ко 
ито са вече утвърдени в между 
народните отношения и се съ
държат в Устава на ООН и ре
золюциите, приети от конфереп 
цията в Бандунг 1955 година и 
(Конференциите на необвърза

на тз
тежко увреждане неприкоеш.ье 
таите пр. ва на народите и :-,а 

•■в годби и декларация, 
приети от международната об ц 
ност.

всички
МИКИ НЕЙКОВ

равнище. Затова началните за
труднения, които се очакваха, 
не могат да имат траен харак
тер. При приемане 
бе казано, че ще 
'известни

Има условия за по-бързо доближаване
до нивото на производителността 

в развитите страни

те на дребно на стоките и услу 
гите за1 лично потребление ще 
се повишат с 27,1 на сто. Спо
ред първите данни на Съюзния 
завод за статистика тези цени 
сравнени с цените от месец юли 
са увеличени: в Белград с 28,3. 
Загреб — 27,5, Любляна — 27,7. 
Сараево — 30,3 и Скопие 23.5 
на сто. Личи, че цените са се 
увеличил и главно според пред

на мерките 
се стигне до 

[промени в положение
то на отделните отрасли и гру
пировки в стопанството, с оглед 
на новите меловия. в които ще 
изпаднат някои трудови органи 
зации.рос трябва да се имат предвид 

елементите, които влияят 
жизненото равнище. Преди вси 
чко цялата наша политика раз 
чига с повишаването на жиз
неното равнище и то като на е- 
дки от елементите за по-ната
тъшно развито на икономика
та и обществото. Реформата! е 
дело на тави политика и хго своя 
та същност и цели се стреми 
към подобряване на жизненото

(продълежние от стр. 1) 
едновременно

явления, че жизненоточални
равнище било заплатило всич
ко, че другояче не може да бъ-

напри
не «а разходите, 
ползване 
мощности, по-голяма рентабил
ност, увеличаване на износа.

намалява
но -добро из Нашите становища за лични

де, защото сме харчили повече 
от нашите възможност, са мно 
го прибързани и погрешни в ос 
новата си. Трябва да се изчака 
всички мерки да получат пъл
на изява и тогава ще е възмож

на производствените те доходи се основават върху 
реалните възможности на по-на 
татъшния възход на1 стопанство 
то, при създадените от рефюрма 
та условия ,и върху 
резерви на стопанството за уве 
личаване

вижданията, защото в тези най- 
големи потребителни центрове
е очаквано по-голямо увеличе
ние. Тези данни се отнасят за 
първата половина на август, ко 
гато още не бяха се проявили 
всичките промени в образува- 
нет о на цените. По-къоно някои 
цени се увеличаваха', а някои 
— намаляваха. Тези данни при

кооперирането и пр. 
РЕФОРМАТА СЕ СТРЕМИ 
КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ НА 
ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ

Някои странни възгледи, съз 
дадени въз основа на някои на

големите

но пощеално оценяване на об
становката в тази сфера.

При разглеждане на този въп

производителността 
на труда. При това се подразби 
ра задържането «а1 предви
деното равнище на капиталните 
вложения и друти видове по
требления. Създадени са в систе 
мата на стопанисването и поло

г;-.. жението «а трудовите органи/ 
заптаи такива условия, че работ 
ш-птите са заинтересувани да1 у- 
величават произвол1,ителносггта!. 
Да разкриват резервите и да у_ 
изличават личните доходи 
базата на тези елементи, 
всяко

веждам, за да посоча, че е не
обходимо внимателно даване на 
оценки 
сфера.

шч
за движението в тази

на
Ние обаче еме свикнали да 

мерим, жизненото равнище съо 
такива немирни цени, каквггг® 
еа на нашия пазар тия на) пло
довете и зеленчуците. Обаче 
там обикновено са решаващи ое 
зонни влияния. Не може да *е 
оспорва значението и на течи 
цени в жизнените разходи, м® 
трябва да! се държи сметка, че 
това производство през тази л» 
дина е чувствително намал< 
поради сушата и наводнения» • 
При това се проявяват и стари 
те слабости отсъствието ка ор*ж 
низирамо производство и стоко
оборот, неразвитостта ма търг® 
волята и др.

Сега
увеличаване проипводи 

телността на труда може пряко 
да се отрази върху увеличава
нето на личните доходи, ц всич 
км сме съгласни, че тези резер 
ви съществуват, че възможнос
тите за увеличаване на произ
водителността са реални. Тряб
ва да бъде 
на личните доходи, на1 жизнено 
то равнище, е в ръцете, на сами 
те производители, че обезпеча
ване

ясно, че растежът

на жизненото 
представлява непрестанна бор
ба — и то на всички.

равнище

ПЕНИТЕ РАСТАТ В 
ПРЕДВИДЕНИТЕ РАЗМЕРИ

Още в подготовките яа рефор 
мата се предвиждаше, че ^елл-Нови жилищни блокове
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жа започнаха към средата на 
минтлата година и трябва да 
завършат до 1971. Двете сгра 
вн ще вложат в хидроенергий 
мата система „Железни врата,, 
по 150 милиона динара, а вся 
ка от тях щ получава от нея 
по над пет милиарда киловат 
часа.

Според предвижданията 1<т 
специалистите 1971 година Ю- 
гославия трябва да произвеж
да над 32 милиарда квч. елек 
трическа енергия, коегго ще 
бъде напълно |достатъчно да 
се покрият потребностите «а 
индустрията и домакинствата- 
Засега Югославия е покрита 
с далеководна мрежа от 
кв. Започна вече строежът на 
мржа от 220 кв. която през 
следващата година ще свърже 
Югославия с всички съседни 
страни, с изключение «а Ал
бания.

От края на войната досега 
Югославия е постигнала голе 
ми успехи в развитието на сво 
ята енергетична база.

Като илюстрация нека 
послужи обичайният метод на 
сравнителни .статистически Аа 
инн. Преди войната, 1940 годи 
на Югославия 
само
во от 1 милиард киловатчаса 
електрическа енергия, 
миналата година бяха произве 
дени над 14 милиарда квч. И- 
ли, преди войната един ювос- 
лавянин изразходваше средно 
около 5 квч годишно, а днес 
около 150 — тридест пъти по
вече. Спскред плановите пред
виждания, в 1970 година 
ще изразходва около 270 квч. 
В Югославия 1956 година на 
1.000 жители се купуваха по 7 
радиоприемника и 2 телевизо 
ра, а тази година 25, съответ
но 14, докато стопанските пла 
повици предвиждат, че 1970 го 
дина в Югославия ще се ку
пуват 33 радио и 23 телевизи
онни приемника на 1.000 жите

ни

произвеждаше 
символичното количст-

докато

110
той

ч
о

„Течно злато,,

ВСИЧКИ ТРУДОВИ ОРГАНИЗАЦИИ С ЛИЦЕ 

КЪМ ВЪТРЕШНИТЕ ПРОБЛЕМИ
Що се отнася до нефта още 

не са проучени всички възмо
жности за неговата ркслоата 
ция 'в Югославия. С положи 
телност се _‘знае само това, че 
особено светли перспективи 
дава Пан опеката низина и се 
верозападната част на Югоели 
вия. Обаче за ягославското 
стопанство нефтът е все още 
„дефицитен", така че се внас 
ят доста големи количества и 
това положение ще потрае ве 
роятно и през следващите ня 
колко годили. В 1974 година 
продукцията на нефт възлиза 
ше на около 1,8 милиона тона. 
Вече е извършена реконогрук 
ция на съществуващите капа 
цитети за преработката на не 
фт, а догодина трябва да бъ
де пуснат в експлоатацията и 
новият нефтодобивен завод кр 
ай Панчево, близо до Белград, 
който ще преработва 1,2 мили 
она тона нефт годишно. Освен 
това вече сриозко се размис
ля и за строежа на петролоп
ровод, който да свързва Рий- 
чкото пристанище с рефинери 
ите в северозападната част на 
страната. Специлистита считат, 
че 1970 голгота Югославия ще 
произвеждат 3,5 до 4 милиона 
тона нефт, но известни коли 
чества все пак ще се внасят, 
за да се задоволят растящите 
потребности.

ли.
Какви усилия положи цяла 

та общност за да се подобри 
електроенергиен баланс/ най- 
добре говори сведението, че в 
периода 1945 — 64 средно го
дишно около 3 процента от 
националния доход се влагаха 
за строеж на електроеяергети 
чни обекти: водно и термоцен 
трали и далекопроводи за пре 
насяне на електрическата ене
ргия от отдалечените източни 
1Ш до главните потребители— 
индустриалните центрове и 
градове.

Що се отнася до водноенер 
гетичне източници Югославия 
е много богата. Счита се, че 
тя разполага с природни въз
можности за производство на 
около 60 милиарди киловат
часа електрическа енергия го 
лишно (без термоцентралите). 
А това е над два пъти повече 
от средното световно количес 
тво на жетел. Обач до сега са 
използувани само 12 процента 
от тези Въможностн, По-уси- 
лен строене на електроенерги
йни обекти предстои през сле 
лващите години. Тази и след 
ващата година трябва да вля
зат в строя четири водно и 
три термоцентрали, с 5 милиа 
рдг кв I. о'ш г,,дише, к-паци 
тет. За тази година сс предни 
жда >пеличенге гтпочзво - ство 
па електрическа енергия с 15 
процента. ТТолч/ГОНПшопят бай 
/анк показва вече. ч'~ тези пре 
движдания се осъществяват.

Най-големият хидроенерги 
ен обект в строене е водноцен 
тралата „Железни врата", на 
югославскошумънсгеия сектор 
от Аунава Работите на строе-

— Заяви секретарят на Общинския комитет на СКС в Димитровград —
бюджета на общината в който 
липсват около 60 милиона ди
нара, пито училищата, нито 
другито организации са при
стъпили 
обсъдят своето положение и въ 
зможностите за икономии.

Що се касае до земеделски 
те кооперации някои от тях до 
ри не се и опитваха да извър 
шат преизчисления все до ид
ването на специалисти от Об- 
щинската скупщина. Вероятно 
общите тенденции на стопан
ската реформа за значително
то подобряване на положение 
то в селското стопанство са ги 
задоволили и те считат, че и 
'те ще бъДат в по-добро поло
жение. Обаче първите анализи 
на професионалните служби 
показват, чо има тенденции, 
които са противоположни на 
нашата об!ща ориентирювка 
в селското стопанство на тери 
торията на общината и могат

Ао коя степен първичните организации на СКС са допри
несли за конкретно утвърждаване на положението на тру
довите организации и колкозаключенията от тези събра
ния и самостоятелните ютициаивн на комунистите са има
ли отражение върху разкриването ма вътрешните резерви— 
това беше тема на нашия разговор със секретаря на ОК на 
СКС в Димитровград Георги Алексов.

по-сериозно Да

— Още веднага трябва да по 
дчертая, че всички трудови ор 
ганизации от влизането в си,- 
ла на новата реформа се объ 
рнаха с лице към вътрешните 
проблеми. Положително е и 
това, че още в началото дого
ворите от различни равнища 
и форуми, от професионални
те служби и самоуправителни 
органи, се пренесоха в стопан
ските единици, какъвто е слу 
чаят в Комбинат „Димитров
град” и столарското предприя 
тие „Циле" и „Механик" и др.

За нарастналата отговорност 
поточно за все по-големите и 
зисквания за отговорност от 
воеки член на колектива, твъ 
рде показателна е дискусията 
на един работник от ,„Циле” 
който заяви пред колектива 
че работниците са съгласни 
дори и да се удвоят заплатите 
на професионалние кадри но 
от тях се иска да организират 
процеса на работата така че 
и работниците да могат да у- 
величат своите лични доходи. 
Плодовете на тая открита раз 
плата с всичко онова което 
спъваше нормалната работа в 
това предприятие вече са нали 
це. Дневното производство на 
стойност от 700 до 800 хиляди 
динара сега вече възлиза на 
1.200.000 динара.

Една част от комунистите о 
баче не проявява длъжната а 
ктивнос. Има тенденции къ« 
изчакване други да разреша
ват вътрешните проблеми в 
трудовите организации, други 
да се занимават с разкриване 
то на вътрешните резерви. О- 
баче можем да кажем, че та
кива случаи са малко в срав
нение с голямата дейност и ак 
тивното участие на болшин
ството комунисти в предприя
тията.

правено само вътрешно разме 
стване, т. е. бригадирите и ръ 
ководнтелите на цеховете са 
включени в производството. В 
Комбинат „Димитровград,, и о 
станалите предприятия този 
въпрос имеио сега е на дне
вен ред.

Същесвува мнение, че в не- 
и земе

делските кооперации активно
стта в провеждането на рефор 
мата е много по-слаба?

стопанските дейности

твърде вредно да се отразят 
върхч (поНнататъШното разви
тие. Тук особено се набляга 
върху по-неблагоприятно поло 
жние на дребното животновъд 
ство, което с яищо не се дока 
зва и документира. Затова ечи 
таме, че на селското стопан
ство трябва ла се окаже по-до 
бра професионална помощ и 
ще бъде необходимо по-голя- 
мо ангажиране на самоуправи 
телците органи в кооперации
те и на.Социалстическия съюз 
па село.

— За съжаление и в наша
та община активността в не
стопанските дейности и земе
делските кооперации е много 
по-слаба отколкото 'в Стопан
ските организации. Твърде ба 
вно се пристъпва към разкри
ване на вътрешните резерви 
и на възможностите за по-го- 
леми икономии в различните 
учреждения и институции, ко 
ито са на издържка от общии 
ския бюджет. Макър че на вси 
чки е известно състоянието на

В 1970 година се планира и 
производството на два милиар 
да кубически метра газ и око 
ло 300.000 кубически метра те 
чен газ, което е много повече 
от произведеното миналата го 
дина, когато оа пазаря 
доствеии само около 130 мили 
она кубика природен газ. Най- 
големите находища на приро
ден газ се намират във Вой- 
водпна. Какво значение 
употребата на газа може да се 
види от това, че 1 милиард к\г 
бика газ може да замести 10 
милиарда квч електрическа е- 
нергияз, съответно да даде съ 
щото количество енергия кол- 
кото и 3,5 миларда килограма 
лишит. Тук са й други предам 
ства: газът може лшого по-бъ 
рзо и по-лесно да се транспор 
тира, неговото приложение е 
също така широко какго и на 
елсктрическтата енергия и въ 
глнщата. А има доста

бяха

Д. Йотов
има

От работата па Общинската скуищина

ПРИЕТИ НОВИ МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА 

ОТДЕЛНИТЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
полуболия сгг 180 на 170. ма! мля 
кого от 130 на 110, на телешко*- 
то месо от 1.200 «га 1.000 динара, 
па говеждето от 1,100 на 920, на 
свинското от 950 на 800 и на1 ов
чото от 840 на 750 динара.

Макар че луксозните хлебни 
почива не подлежат иа контрола 
па цените, предприятието „Услу 
га” само направи корекции на 
по-раио утвърдените доста висо 
ки цени. Така! например по-ран
шната цена на бурека от 600 ди 
пара е намалена1 на 530 динара. 
Предприятието намали цените и 
иа всички оегалгали хлебни за- 
куски,-

Общинската скупщина утвър 
ди и максималните цени на ог
ревите дърва като даде два ва 
рианта. Продажната цена иа 
дърва от П качество, които се 
доставят от Пирот е 7.128 дина
ра, а иа трето качество 6.115 ди 
нара. Дървата които се доста
вят от земеделските кооперации 
на територията иа общината ще 
се продават по цена от 6.144 ди 
нара» П качество и 5.130 динара 
Ш качество.

Общинската скупщина утвър 
ди и максималната маржа! за от 
делиите видове хранителни сто 
ки. Отборниците приеха гзабо 
лежките ма събранието иа) изби 
рптелите по въпроса за маржа-

На съвместното заседание на 
двете камари миналата седмица 
Общинската скупщина' кориги
ра цените утвърдени на заседа 
иието на Скупщината от 26 юли 
т. гГ Оказа) се че така утвър
дените максимални цени не 
съответствуват на условията на 
пазара, т. е. не са) в съгласие 
със закомнолредписаиията. 
късните преизчисления показа
ха. че цените могат да се иамя 
лат и да се доведат в реални

та при млечните произведения 
и колбасите изделия. По пред
ложение иа отбор кикет Митко 
Томов и съгласно забележките 
на събранията на избирателите 
за (млечните ироизоодешш се ут
върждава! маржа от 10%, а за 
колбаешгге изделия 12°/о.

призна
ци, конто говорят, че Югосла 
пия разполага с огромни зале 
жи природен газ.

Д. Й.По-
„Черно злато,,

Ииспекцоята по 

пазара в акция
ОбачеПрез последно време все пове 

че се изтъква, че и стопанските 
организации и нестопанскителе 

йности трябва да се ориентират 
към по пълно ангажиране на 
съществуващата работна ръка 
а уволяването на работници 
трябва да бъЛо крайна мярка 
Каква е ориеитировката в Ди 
дитровгралско в това отноше- 
не?

по отношение количе 
ствата и качеството на въглн 
щата природата е била спрямо 
Югославия доста

рамки.
Ценагга на брашното се покач 

29% до 90г’/о за рзличнитева от
В)Идове. За земеделските коопе
рации и по-отдалечетште месга 
от седалището на комуната Об
щинската скупщина! прие пред
ложението на огбориика Митко 
Томов иа продажната цена ут
върдена за1 Димитровград да се 
добавят превозните расходи и 
то: до 10 километра отдалечиост 
от Димитровград 1 динар за ки 
лограм, за район Забърдие 2 ди 
нара, за район Поганово 3 дина 
ра, за район Висок 4 динара и 
за район Тръиски Одоровци 5 
динара на килограм.

Общинската скупщина' кореги

„свндлива„. 
Това най-добре обяснява защо 
миналата година общото про
изводство Цга //черно I Злато“

Инспекторът по пазара в Дн 
{мтггровграл |е съставил акт 
против директора па търгов- 
скоо предприятие „7 юли” и 
самото педириятие зарад про
дажба на около 800 килограма 
развалено сирене. Същото пре 
дприятие ще бъде наказано и 
зарад една неточна вага и те 
глилка за мерене иа въглища.

Инспекторът по пазара е съ 
ставил акт н против комунал
ното предприятие „Услуга” за 
продажба па хлсб1ш закуски, 
които са имали по-малко тегло 
с 20 — 30 грама от предвиде
ното в ценоразписа! шето.

възлезе мштлата година 
29, 5 милиона тона, а от това 
количество над 17 милиона то 
па лпгшгг, 10,7 милиона тона 
кафяви въглища, а само 2,5 ми 
лпоиа тона камоий въглища и 
металургичен (кокс. 'Естестве
но, необходимите 
за задоволяване па вътрешни
те потребности се внасят 
първо мяот<2 от Полша, СССР. 
и СЛЩ.

на

— За отбелязване е, че в на 
шито предприятия на се поста 
вя въпрос за излишек от рабо 
тна Ръка, но се разисква за 
слабата отговорност и работа 
на олелии работници и служе 
щи. По наше мнение това е и 
единствено правилен подход 
към този и иначе твъРЛе чув
ствителен въпрос. В прелирия 
тието „Циле" например с на-

количества

ра и отново утвърди максимал
ните
Цената иа черния 
маляпа от 136 па 130 динара, на

па
цени на хляба и месото.

хляб се иа> А-
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Из работата на трудовите организацииГрБ~щесгвена
—>С43гогТ-(у1*С4&СГ ДАЛИ ЩЕ ИЗДЪРЖАТ 

ВОДОПРОВОДНИТЕ ТРЪБИСИААТ1 НА КОЛЕКТИВА НА 

ПРЕДЕН ПААН
езична материя аа опаковка 

киселина, „полистиреи" ил« 
чи за индустрия на расхладни 
телииго апарати, „плексис“ пло 
чи и АР- Обаче основно е пра 
изводотвото на Канализационни
и водопроводни тРъби и диле 
мата на предприятието е дали 
те ще издържат, респективн» 
дали в новите условия на спе 
челването ще обезпечи стаби 
лен път за развой на колектк 
ва.

В „Лужяица“ смятат, че про 
доволството кюже значително 
да се увелича и да се намалят 
разноските, доколкото набавят 
пови апарати и комплетират це 
ховете. С влагането от около 
150 милиона за технически сре 
дства, стойността на годишна 
та продукция би се увеличила 
за около 400 милиона динара 
със сегашната работна ръка. 
Също така се води грижа за 
образованието на работниците, 
защото почта половината са 
неквалифицирани, а само един 
работник има звание високо
квалифициран. Личните доходи 
също така са низки и се дви 
жат между 15 и 30 хиляди ли 
нара. С валоризацията на лич 
ните доходи, най,-малките до 
ходи сега са увеличени на 
22.000 динара, дока-го останали 
те са получили увеличение за 
20 на сто. Новите мерки в сто 
панството са „Лужница" и по 
ловината от средствата си тя 
ще оставя във фондове, дока- 
то ще засили внос и сътруд
ничеството с по-добрите гтрои 
зводители в страната, за да е 
безпечи по-огабилен развой.

пластична материя. П.о-ефипш 
са по-ийДъРжливи от стоманени 
те, не подлежат на нагризвапе 

по-дълготрайни. Годишно 
се произвеждат почти 100 тона 
такива тРъби, които с успех са 
положили изпит, 
във водовода на Соко бе пя, Бо 
левап, Ниш и още някои дру
ги градове, а също така в ка-

В химическия завод „Луж- 
иица*”, пай-толямата Ьтогсапс- 
ка организация в Бабушпичка 
пбшшга с годишен продукт о- 
коло милиарда 'и двеста ми
лиона динара, сериозно са се 
1за!м молили. АСапацитЪгите се 
използват с 50 до 60 па сто,за 
щото няма вносни суровини. 
Всъщност суровина има,

па

и са

Вградени са

Стопанската реформа па прониква само в същността па 
стопанството, по и в отношенията между хората. Това не е са
мо реформа на стопанството, но и дълбока реформкг па хората;, 
на техния начин па работа. па тяхната отговорност пред обще
ството и средата, в която живеят и колектива в който работят. 
Че това е така показва и последното заседание па работничес
кия съвет на търговското предприятие „7-юли" в Димитров
град в присъствието па всички членове па колектива.

Това събрание на работническия съвет е зиачите1лио по 
две свои решения, как вито досега в това предприятия пито са 
вземани пито са влизали в дневните редове «а събранията. Ед
ното ог тях е решението за съкращаване на четири работни мес
та и второто за нас много по-важно в случая, звеждащият сче
товодството в предприявието Пера Стоянов да се смени от поста 

Четейки протокола от заеедапите. тежките обвинения про
тив Стоянов почти от всички членове па колекнва, ■човек не

този колектив ед-

еи.

.иосхсе да сс освободи от впечаатлението защо 
вам сега намира сили да разисква така открито за онова, което
датира не от вчера.

Да споменем само някое дискусии на отделни членове на 
колектива за провиненията па завеждащия счетоводството.

Стоян Живков, директор па предприятието:
Мисля че е крайно време да уред ми отношенията в сче

товодството. Честите ежби между служещите в този отдел са 
резултат преди всичко, на диктаторското становище на завеж- 
дащия счетоводството Пера Стоянов. От друга страна 
чожем. да държим на такова място човек, който отговаря и за 
подправки. Имам предвид подправката па една картичка Б.-15 
от миналата година. Ние не можем да бъдем сигурни че това 
илла да направи и с останалите документи. Длъжен съм да из
неса че продавачите от различните магазини съмняват в Оефи- 
чита които той им е пронамерил. Покрайа некоректното отноше 

’ работници, трябва да кажа, че
дирекцията в счетводст-

БАБУШНИЦАпие не

нализацията иа Белград, Крагу 
евац, Неготин, Зайчар, Скопие, 
Ниш и други градове.

Ново е производството 
полиетилентско платно, усоето 
се използва в селското стопан 
ство, след това шишета от пда

колективът /,Лужщща" няма 
валута да ги купи. Затова ко 
лективът напряга сили чрез 
износ на стоки да обезпечи ва 
дута. Преговорите за износ в 
Австрия все още не са завър
шени. докато на купувачите 
от Полша и Унгария е прода 
дена стока за 200.000 долара. 
Борбата за износ ще се продъ 
лжи. защото предприятието се 
е ориентирало на 
вносна суровина 
на сто. Съществуват също та 
ка добри изгледи да се стъпи 
в кооперация с някои чужде
странни фирми.

Изход от това положение съ 
ттю така се търси в обединя 
ване с големи производители 
в страната — химическата про 
мишленост „ОКИ" в Загреб, хи 
мическата промишленост „ОХ 
ИС" в Скопие н още някои ор 
ганизации. от които „Лужни
ца” частично се снабдява със 
суровини. Съдействието с тях 
би отворило по-широка пер
спектива на този млад колек 
тив. Разговорите в това направ 
ление са в течение.

Предприятието има 260 рабо 
тника и е стекло репутация за 
производството на водоводни 
и канализационни тръби от

на
ние съм останалите служещи и 
Стоянов на няколко пъти вече иска от 
вото да се въвдде извънредна работа. По-късно се оказваче 
за извеънредна работа няма нужда.

до извънредна работа, но до една по-ооора ор- 
работата в този отдел, която ■не може да се по-

отношения, Затова пред-
Въпроса не е 

гапизация на
добри все докато съществуват такива „
лагом Стоянов да се премести на друго работно място’.

Евта Сгагюев, секретар на първичната организация

използване 
от близо 50 Ценоразписът за комунал

ните услуги не е утвърден
на

СКС:
отношение на Стоянов, аз просто не„Зарад дръзкото 

смея да влезна в канцеларията му".
Петър Стоянов, шофьор.
С мене постъпваше крайно нечовешки, все докато веднъж 

не му откарах безплатно е камиона на предприятието някакви 
стокй до село Смиловци. Оттогава неговото становище към мен

пример вода за пиене), докато 
други са прекадено й>еви) пхепи 
ните такси).

Сесията

Утвърждаването на ценораз
писа за комуналните услуги в 
Димитровград бе отложено за 
следвагцата сесия на Общинска 
та скупщина, зарад редица нело 
гичиости в определянето на це- 
нице за отделните услуги. Це
пите на комуналните услуги, 
които датират от 1961 година, 
според предложението на рабо 
ническия съвет на ,Услуга” и 
на съвета за комунални работи 
се покачват линеарно с 30°/о. 
Много комунални услуги по но 
вото предложение са високи (на

отново да сесъвсем се измени". ..
Такива или подобни са изявленията на Вера Илиева, коя

то също работи в счетоводството, Гюри Гюров и други.
Епилогът на това решение на колектива още не е извес

тен, защото решението е взето, когато Пера Стоянов се
годишна почивка■ По никой не се съмнява в това1 че не 

други предприятия решително ще се осво-

реши
прерзгледа ценоразписа и да се 
предложат реални цнеи за от
делните видове услуги.

Д-е нами
рал на
самЬ ,.7-юли", на и 
бождават от всичко онова, което пречи на работата, което спъва

било да се касае за обикновен ра-нормалния ток на нещата 
ботник от производството, било за ръководители, какъвто е слу-

Д.чаят в „7-юли”.
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световна война по-сигурна без неговите услуги, 
отколкото с тях.
СМЕНЕТЕ МЕ, НО МИ 
КАЖЕТЕ ПО МЪЖКИ И ПО 
СРЪБСКИ'! ЗАЩО

По следите на документи от Втората„Тъй като заповедтта на ко 
меданта № 643 е противна на 
Решението за Окръжните уп
равления и тъй като с това! не 
само се накърняват ддъжнос 
тите на окръжните и околий 
ски упртвители, но им се ос- 
тавя място да не си гледат ра 
ботата по отношение безопао 
ността, като хврлят и отговор 
ността (върху този командант

КУЛИСИТЕКУИЗЛИНТОВЦИТЕ ЗАД Така' конфликтите за полити
чески престиж и сигурност на 
поста приемат не само служе
бен, но и личен характер. Роч 
ните командири, управителите, 

и председателите 
се сложат. Те 

се разделят на групи, клеветят 
се, оплакват се на по-горните, 
че пречели един на' друг, сменя 
ват се.. . Тази „война” се води 
на всички равнища цели меса 
ци. А щом бъде изгладен един 
конфликт — ражда се друг. Хо 
рота в креслата не се гмиряват. 
След конфликта между полков 
пик Марко в ич и дивизионния 
генерал Огеван Радованович из 
бухва още един — между ок
ръжния управител и началника 
на полицията в Ниш. Те също 
се мразят и не сътрудничат. Все 
ют мисли, че е власт. Окръжни 
ят управител счита за ураяен 
своя авторитет. Как може поли 
цейският началник да бъде из
равнен с него. Затова издава за 
Повод полицейфеият . каачлник 
Милорад Туфелджич * „веднага 
да дойде да работи в окръжно 
То управление’'. Макар че му е 
подчинен и по-рано, сега тряб
ва да бъде още по-подчинне. По 
лицейският началник обаче ис 
ка правда. В жалбата до Ми
лан Недич от 22 януари 1943 го
дина той пише:

(Оевделин Андреевич)
мо отказа да направи това', 
се позовава на германския под 
полковник Землер, че уж той за 
повядай така, в което аз се съм 
нявам. С такъв подчинен, зае
мащ важен пост на областен ко 
мендант, е невъзможно да се ра 
боти и загова моля, господине 
министре, той да бъде сменен, 

за комендант се постави

нотях. Дори се позовава на тяхна 
та съгласност с неговата1 запо
вед, като твърди, че именно ва 
това не може да бъде отменена 
или основно променена. Явно е, 
чс германците му служат като 
опора при всичко предприема
не на мерки. Но висшите забе
лязват това и в такива или пр- 
добни аргуемти намират оправ
дание за своите съмнения в пиш 
кия комендант. Те се Ьояг да не 
би сътрудничеството на Марко- 
вич със Землер и Волефер, кое 
то .считат за своеволно и некон 
тролирано, да’ утежни положе
нието на другите коменданти и 
на самото правителство дори. По 
ради това дивизискният гене
рал, който своевременно се съм 
няваше в помощника! на окръж 
ния управител, сега открито се 
съмнява и в коменданта яа об
ластната Сръбска1 държавна 
стража. Затова той докладва на 
Милан Ачимович следното:

„Според 'приведеното” обясне 
ние „Полковник Маркович не 
иска да изпълни моята запо
вед. Поради това представям то 
зи доклад до господин минист- 
ра', като го моля да нареди Мар 

германците, кович да изпълни моята запо- 
с вед. Полковник Маркович не са

Пред него мястото е запазено са 
мо за германците.

ОБВИНЯВА ДРУГИ. МАКАР 
ЧЕ САМ СЪТРУДНИЧНИ С 
ГЕРМАНЦИТЕ

началниците 
никак не могат дазаповядам:

1. Комендантът да 
заповедтта си с нова заповед

която Да бъде отмено всич 
казано в точка 1.

2. Да коригира пторатта точ 
ка така, че да гласи: полкцей 
ската служба, следствията, а-

оОшките и из

отмени

в
ко За да отбрани своята заповед 

и запази господстващата си ро
ля на властник в окръга, пол
ковникът упорствува да дока
же, че заповедта е неотменима. 
Причината е малко необикнове 
на. Тя може да се обясни с не
говия отговор на генераловата 
противооаповед: „Заповедта, сек 
ретен номер 643 от 24 април, съм 
издал след обсойно обмисляне и 
съвещане с моите юридически 
и полицейски 
менданта на германското обла
стно полицейско командване под 
пелк овник Землер и майор Во- 
л< фер. По тази причина то 
може да бъде отменено или ос- 
н( ено променено без тяхното съ 
гласие.

Значи това е причината. Чове 
кът, който до преди един месец 
докладваше на правителството 
на „народното спасение” за по 
ведението на окръжния управи
тел по отношение 
сега започва да сътрудничи

като
офицер, който ще бъде дисци
плиниран и искрен сътрудник 
на подписания и който ще му 
съдействува в командуването. 
Моля този доклад да бъде пред 
ставен и на господин председа
теля на сръбското правителст
во, за да се осведоми с какви 
трудности се боря, като за поя 
чинени и сътрудници и такива 
коменданти, какъвто е полков
ник Маркович”.

Така задкулисно стават неоча 
квагш обрати. Преди да бъде ра 
'згледана жалбата на Борислав 
Маркович против окръжния уп 
равител следва преписка за' не. 
гзв .то сменяване. Противно на 
неговото желание, той бързо ста 
во „теискрен и недисциплини
ран сътг.з дник”, човек който за 
тр'- дтява, вместо да съдейству
ва па коменданта. И самото пра

ресттувапията, 
зеМването на предмети ще из 
вършват прдимно органите на 
вършват предимно органите на 

органите на Държавнататях
стража.

Значи полковникът е попре 
Неговите големи амби-карал.

ции вместо да укрепят прести 
жа му предизвикват съмнени 
я Човекът който се съмнява 
ше във всичкц изведнаж ста 
ва съмнителен.

Борислав Маркович обаче не 
колебае, той е Упорит и не 

се примирява с това Сръбската 
държавна стража да бъде власт 
от второстепенно” значение. На 
всяка цена иска да бъде комен 
дант „от първа степен’ да няма 

място нито за окрьж

служещи, с ко

не

се

пред него 
ния управител, нито за начал-

за никои. (Следва)вителство тсига до извода, че еника на полюцията —



БРАТСТВО"

НИТО ДУМА 

ЗА БЮДЖЕТА
ш
II

На последната сесия на Об- 
= щинска скупщина в Димитров 
1 трад между другото бех изне 
= сена .информация г-з а юсъщео 
1 твени приходи и разходи в бк> 

джета на общината за период 
_ януари — юли 1965. година. О 
ц кончателпата сметка показва* 
е че за заплануваното в общес- 
§ твения план увеличение на ли 
= чинте доходи в управлението с 
|5%. в просветата с 10% и най- 
= сетне за компенсация на нара 
| свалите жизнени разходи с 
| 22%, са необходими бюАжеТни 
| средства от 362.105.717 динара 
| или липсват Ьбщо 
| динара. '
§ Тази цифра само по себе си 
= е достатъчна Да изтъкне цяла

ШШшШШ 60.000.000

=»1У1ИНИСГРИТЕ« НА СЕМЕЙНИТЕ БЮДЖЕТИ ОТГОВАРЯТ = та сериозност на положението 
е§ в бюджета на общината. В-ь- 
= 1феки някои пропуски на отго 

недостатъч-ПРЕЗ ЕСЕННИТЕ МЕСЕЦИ РАЗХОДИТЕ 

НА СЕМЕЙСТВАТА СА НАЙ-ГОЛЕМИ
Е вор.иите служби,
Е ната отчетност в 'събирането 
Ш на приходите, частичната бк> 
Н джетиа недисциплина, липсата 
§ на 60 милиона динара 
= главно в обективни 
Е Главната цел на ‘информаци- 

стоките 2ша беше да се посочат обек- 
Щ тнвниге и субективгш слабос- 
§ тн в бюджетното потребление 
Е и още на тази сесия, преди да 
= се извърши ребаланса, отбор 
I циците да помогнат на отговор

лежи
причини.

. През еонените месеци семейни 
те разходи са най-големи. Сега 
се пригогвява зимница', децата 
тръгват на училище. Разходи
те за въглища, книги обуща пов 
дигат разходите във всички се 
мейства1 повече ,отколкото през 
останалите месеци на годината.

не на различни сервиси, които 
би добре дошли в тези условия, 
но те се не откриват. При фри 
зьор например трябва да ходим 
е Пирот, ако се разваши някой 
електрически уред също така в 
Пирот. Ето сега точно ми се раз 
вали ютията' и имах голяма мъ- 

Затова редом с преизчилява- ка, докато да убедя майстора от 
нията в предприятията! подобни Лкротския сервис з оправна на 
преизчислявания са правят и радиоапарати. Ако се разреши 
във всяко домакинство. Търсят този въпрос, тогава ще имам 
се резерви, съкращават планове възможност да пестим, 
те и по този начин бюджетите 
на домакинствата се довеждат* 
в съгласие с личните доходи на 
членовете на семейството и це- 
нтие в града.

лучавахмс пс-раио. Сега ще ку 
пувам само „Кекец” за децата. 
НаемЬ ми 1:е е скъп. Взехме кре 
дит за въглища и имахме още 
един кредит тема че сега изпла 
щам 10.000 месечно. Това ни мал 
ко затруднява.

За облекло сега не мислим да 
купувам. Сега купувам само за 
зимнина и храна. През този ме 
сец дадох само 8.000 динара за 
кииги и тетрадки за двете деца. 
Затова трябва учителите 
мЛ-юго еодят сметка, когато 
стоянио определят на децата как 
во трябва да се купува. Ние сме 
много доволни с ученето на де 
цата, отлични ученици са и за 
това не жалим средства, кога- 
т осе касае за обучанието и въз 
пигас-шето им.

Има поскъпване на 
от миналата година, затова сме 
принудени да намалим количест 
вено приготвян ането на зймни- 
ната. Ето миналия месец пъту
вахме, храним се добре и пък _ 
ни останаха 5.000 динара. Гле- Е пата служба по-леко да се 
дам в домакинството да имам неправи с тази наистина трудна 
всичко. Затова пак не ходим в Ш задача. Сегашния проблем с 
ресторанта. Мъжът ми по_рано нбюАжетите не е само Димитро 
по-често отиваше в ресторанта § вградени, той е проблем на вси 
ка гарата, сега' и той намали с Цчки общини. Обаче никой не 
това отиване, цигарите не може Щ се надява на някаква помощ 
да остави. Други „резерви” не | отвън. Решение трябва да тър 
можем да търсим — не живеем = си всяка община за себе 
луксуоно ггити бедно съвсем сме § Обаче след прочетената 
доволни от сегашния начин на Е формация — в залата настъпи 
живот. На кино отивам един 1мълчание. Нищо не помогнаха 
път седмично, а вестници ще ку = честите покани на • заместник- 
пувам временно, , от „Опорт и I председателя на Общинската 
овят” и „Илюстрирана полита- В скупщина, нито поканата на 
ка” не можем да се откажем. Це р представителя Славко Аранд- 
ппте са увеличени но и заплата а желович и на отборника МиТ 
та на мъжа ми увеличена и по- а ко Томов обстойно 
т-.-зи
логодшнния стандард.

сега
по-ДРАГА МАНЧЕВА: ЗА СЕГА 

НИЩО НЕ КУПУВАМ ЗА 
ОБЛЕКЛО

си.
ин-

За тази цел се сбръхнахме 
към четири домакини в Димит
ровград, които разполагат с ли 
чните доходи и водят сметка за 
разпределение 
до края на' месеца.

Другарката Драга Манчева 
дълги години „завежда” дома
кинството си. Има приходи от 
личните доходи на мъжа й Бог 
дан, който като шофьор сега и- 
ма 43.000 лични доходи. Имат до 
бавъчни за две деца и един кре 
дит.

на ./заплатата'’ ЛЮБИЦА НИКОЛИЧ: 
ЖИВЕЕМ СКРОМНО начин сме запазили мина- |ра3глена ця^о бюджетно^

Е требление.НАТАЛИЯ ГЮРИЧКОВИЧ:
ЗА МНОГО НЕЩА ТРЯБВА ДА 
ХОДИМ В ПИРОТ И ДРУГИ 
ГРАДОВЕ

Домаакинетвото на Владимир 
Николич, милиционер е от три 
члена. Едно дете,
Любица не е заета. Кредит не 
отплахцат. Месечни приходи на

IМного по-добре ще бъде — за 
в-» ши другарката Любгща 
ако може цените да се запазят

Въ|трешните резерви не са 
цнапозната величина: те се кри 
= ят в заздравяването на дисцип 

а личните доходите вече да се = дина, в иа-;ажурното с-ьбира 
не увеличават, защото ние до- | не на приходите итн. В разк- 
мо кичите най-добре знаем че = риването на вътрешните резер 
ос увеличение на) доходите ни- = ви само Общинската скупщи- 
що нямаме. Затова всички т,ряб нна досега е предприела извее
ту да се борим за по-низки це = ”ГП” меРки ^аТо съкрати най-1 напред 7 работни места, а се- 

= га е в процес и съкращаване 
Б. Николов Е то на още девет работни мес 

Е та. Останалите ползващи бюА 
Е жета—финансирането на учеб- 
н ното дело, културата и физи- 
= ческата култура, здравеопазва 
= пето,, комуналната дейност и. 
Е дейността на общесвено-поли- 
? тическите организации — не 
= са нищо предприели в тая на- 
= сока. Представители на

— За1 сега — каза другарката 
Драга — пестим само на облек- 
ро. По-рано запланувахме все
ки месец да купим по нещо, или 
за- децата сбуща или -по'-някоя - семейството 55.000 динара, 
риза. По едри неща купувахме 
с кредит. Сега обаче за послед
ния месец парите изразходваме 
само за храна. Миналия месец 
едвам искарахме. Сега спо
ред сметката която съм напра- 
„Забавник”, „Борба” но децата 
отиват на училище и разходите 
през този месец ще ни бъдт да 
лече по-голями. Вече съм взе
ла на ваем 10.000 динара. За ед
но дете взех книги.

домакинята

!
Домакинството на Драгутин 

Гюричкович, офицер от ЮНА 
се състои от четири члена. Жи 
веят в двустаен апартамент об
заведен добре. По малкото дете 
сега ще ходи в забавачница, а 
по стария Влада е във П отде 
ление.

Домакинята Наталия не е за 
ета. Тя се занимава с бюджета 
на домакинството.

В домакинството 
най-главни неща които са ни ну 
жни — започна другарката Лю
бица'. — Сега с принадлежнос
тите на мъжа ми можем 
по-добро водене на домакинство 
то да живеем скромно.

имам вече

при ни на пазара1.

Ще се забрани риболоЬа 

Ь Сенокошка река

— Децата’ са още малки зато
ва не работя. По право едно вре 
ме имах желание да работя, но 
в града! трудно се намира ра- ва всичко сме свели до най-мал 
бота — започна другарката На_ ка мера- На кино сега отиват 
Талия. — Просто не зная как е 
по-добре: да работя ли и да и- 
Мам прислужничка или да 
работя и да се занимавам с въз 
питанието на децата и гледане 
на домакинството.

Що се касае за други неща, то

само децата и това' когато е до
бър филм. Отказахме се и от 

не вестниците — „Спорт и свят”, 
„Забавния”, „Борба”, но децата 
искат по всека цена да четат 
„Спорт и свят” и „Забавник”.

_ всич-
ложи на Секретариата по сел- = ки ползващи бюджета се на-

= мираха в залата, обаче 
= един и© се изказва. От 

само може да се направи из- 
_ вод, че не се съанава подоже 

река и нейните притоци в срок Е нието, в което се намира бюА 
от две години. д. = жетиото потребление. Д. й.

Разглеждайки предложегшето 
на Съвета по селското и горско 
стопанство за забрана' на рибо
лов в Сенокошка река, поради 
прекалсотото и безразборно из
требване на' пъстървата. Общин 
ската скупщина реши да пред-

нито
това

ското и горско 
СРС да издаде заповед за заб- = 
рана на | исолова в Сенокошка =

стопанство на

Сега' след последното увели
чение на цените чувствувам за 
Труднения. Отллащам един кре 
Дит от 10.000 динара месечно. А 
Разходите за храна са значител 
По по-големи в сравнение с ми
налата година. Затова вече тър 
сим
По-рано
вици: „Политика”, „Илюетрова 
на политика”, „Спорт и свят”. 
«Практична жена”. Сега взимам 
само „Практична жена”, ТВ но 
вости и „Спорт и свят”.

След това изнамирам и други 
начини, за да запазя храната 
на миналогодишното равнище и 
със наличие на тези цени. Зато 
ва месо вече не взимам от месар 
чпцата ,а често пъти с 
те взимаме прасе от пазара. Та 
ка е много по-евтино.

На друго няма какво да се пе 
сти. Месо ядем само в неделя и 
когато имаме госта.

ЕАСИЛКА МИТОВА: ОТПИСА 
ЛА СЪМ КАШКАВАЛА ЗА 
ПРЕЗ ЗИМАТА„резерви” в семейството, 

получавахме много вест
В домакинството па Любо Ми 

тов. служащ от банката има 4 
члена. Децата са в 7 и 5 клас. 
Домакинята Василка Митова не 
зета се занимава с водене иа до 
махинетвото. Живеят от дълги 
години в Димитровгрд. Нямат 
други приходи и не се снабдя
ват от село. Доходи 50.000 дина 
ра месечно и две добавачии за 
децата.

— До сега! съвсем донро сме 
изкарали със заплатата на мФжа 
ми. Обаче през тези есенни месо 
ци ще имам малко труднотси и за 
това се налага ние домакините 
да обърнем по-голямо внимание. 
Сега) точно гледам, без какво се 
може и купувам само онези не 
ша. без които действително не 
мога. Поскъпването на стоките 
в сравнение с миналата година е 
чувствително. Млякото беше 55 
динара сега е 110 динара, сире 
вгето беше 500 динара сега — 800 
динара, кашкавала отиде на 
1.400 динара. За една пита сега 
е нужно «ад 10.000 динара. За
това тази година за кашкавал 
няма и да мислим.

При но-голямо внимание пак 
ще изкарам. Например лиших 
ме се от три вестника, които по

комшии
■ ' ’ ' : '

■

■ I
шМШШтте**

■

Цените на пазаря са много ви 
ерки. Аз често пъти отивам в 
Прокулие и виждам, че цените 
го по-низки. Тук и сиренето е 
иа някои артикули там са мио 
Даже по-скъпо, отколкото във 
вътрешността, въпреки това, че 

краай е известен с млеч
ните произведения. Сега' обаче 
трябва да започнем с ггриготвя- 
ването на зимнина. Ето, днес хо 
Дих на паравря и похарчих око 
До 5.000 динара, 
през миналата

л

Й»0
I!
Ш:Тази стоки 

година1 по това 
време бих купила за 3,500 дина
ра.

Ние домакините не можем да 
пестим щом като в града няма 
8а това условия. Зная, че от
давна се приказва за открива- Полцпане па аелсичук
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Пътеписци бележки

„Докторе, 

че не ме
що се нравиш, 

Познаваш • ••

Тошко спокойно се опъна ка зе 
лоната трева!. Недалеч от нас 
пасеше
щом като видя линейката, 
отправи към на нас и започна 
да ей заглежда във всеки поо- 
делно.

— Докторе, какво се правиш, 
но тле познаваш.. .

Тсшко се сепна, погледа дош 
лия селянин и веднага го поз-

— Днес сряда ли е?
— Не зная, защо питаш?
■— Линейката!.. . докторът дой 

де. ..
Такъв диалог чухме пред чеш 

мата в Брайковци. 
пейката! намали скцроста, за да 
може пред чешмата да направи 
остър завой и да продължи през 
моста напускайки селото.

лекар идва един 
път седмично. Един път седм!ич 
по всички болни идват да тър
сят съвети от димитровградски 
те лекари. А височани ги знаят 
много добре .това са все наши 
хора от Сенокос; Димитровград. 
Смиловпи—Тошко Стратков, И 
пан Лазаров, Никола Цветков. 
Сапа Басов. Хората знаят техни 
те бащи, близки.

Този път в линейката беше 
Топлюо Стратков. И когато в Ка 
мемица спряхме на' сред село не 
само сред хората от кръчмата, 
но със светкавична бьрзина из 
селото се пронесе вестта; че е 
пристигнал докторът от Димит
ровград. ..

— Тошко ли е дошъл?
— Да Тошко — отговаряха хо 

рага.
— Не е скоро идвал — допъл 

ни друг. И след това на чешма 
та и край порт-ите се поведе раз

стадо овце и овчарят.
сев

когато ли_

Във Висок
на.

— Познавам те Георги, как да 
те не познавам — отговори той. 
И веднага се поведе приятелски 
разговор между двамата. По то 
зи начин Тошко «е може да из 
безне срещата със своите паци 
енти и на връх Видлич.Учениците от Долна Нсвля Лапат най-добри отговори

— Ти какво направи, 
не се обаждаш?

— Трябваше да се оперирам 
от брух, но изплаших се и отка 
зах — продължи Георги Васов. 
— От тогава .когато ме прегле 
да в Смиловци. не съм те сре
щал, сега незная какво да пра-

Какво показват приемните изпити в Димитровградската гимназия? неща4

ОТЛИЧНИ УЧЕНИЦИ ДЛВЛТ СЛЛБИ ОТГОВОРИ
Въпросът с учениците, които 

•ввърщват осмогодишко учили
ще е въпрос за разискване вся 
та година в началото ка учебна 
та година, кого след това се от
лага още за една година негово 
то разрегизвай е. Касае се за 
не уеднаквения критерий в учи
лищата и различния успех на 
учениците по осмогодишните 
училища.

Какво показаха приемните из 
пити през тази година?

Ако се погледнат статистичес 
хит-е данни при гимназията око 
ло изпитите за прием в X клас 
на гимназията, тогава могат да 
се вземат твърде полезни заклю 
чения за бъдещата работа в ос
новните учи лича.

ва.по отделни предмети се разли
чават. Капо личи субективното 
влияние иа колестива и препо
давателите по отделни предме
ти. Най-слаби отговори са дава 
ли учениците от основното учи
лище на Каменица и Поганово 
От Поганово и отлични ученици 
показаха слаб успех и не бява 
приети в гимназията.

Критериума при оценяването 
също таса е разнообразен в от
делните училища. Отличен уче 
ние от Д. Невля и Каменица и- 
ма различни знания. По предме 
ти най-слаб е успехът по мате
матиката и езиците. По добър е 
успехът по история, физика и 
биология.

За1 отбеляване е. че отличните 
ученици от селата отиват в про 
фесионални училища, а по-сла 
би те в гимназията, цокато от гр 
Тда' е -обратно.

-олаб успех «а приемния изпит 
дават добри отговори. Само един 
бегъл поглед върху статистичес 
ките данни взети от изпитната 
комисия могат това да ни уве_

Времето
тръгнем. Овцете се изтеглиха ве 
че далеч на запад. Овчаря Ге
орги Васов се поздрави с лекаря 
и с бързи 
към стадото.. .

наб лижаваше да

рят. крачки се отправи
От Димитровградското образ- 

училище са полагали 13цово
отлични, 8 много добри, 25 доб
ри и 14 доволни. Не са приети 
13 ученика. От Омиловското учи
лище отлични ученици не се о- 
дбадили, не е приет само един. 
От Каменичхото училище също 
така не е имало отлични учени 
ци. От 15 не са приети 6 учени
ка. От училището на Д. Невля 
всички са приети и от Поганово 
само един ученик не е приет.

Опоред исказване на членове 
те на комисията съществуват 
много големи тгротивуречия. ко 
ито са от интерес за разглежда 
не от страна) на Съвета за про
света и конкретно от съветите 
при училищата1. Досега е съще 
ствувало мнение, че димитров
градското училище, което има и 
най-добър училищен кадър и 
условия е изправяло ученици с 
най-добри знания. Обаче резул 
татите от комисията говорят, че 
някои ученици от селските ос- 
могодишна училища дават да
леч по-добри отговори по всич
ки предмети. На всички члено
ве от комисията прави впечат
ление, а това потвърди и прег
леда на училището от страна на 
педагогическите съветници от 
Ниш в края на миналата годи
на. че учениците от Д. Невля 
дават най-зрели отговори. В ос 
таналите училища отговорите

Гимназията не привлича деца
та от село

На изпита се обадиха най-мно 
го ученици от градското училище 
„Моша Пияде”. От ] 35 ученика 
жриявили се гимназията 61 са 
от Димитровград. Останалите са 
от село и то от Смиловци — 5, 
Каменица — 15, Д. Невля — 8, 
Пога!ново — 6. а останалите уче 
ници са от селата на Пиротска 
община.

Ако се проследи успехът на 
тези ученици с който са1 завър 
шили осмогодишното училище 
може да се дойде до твърде ин 
гереси сведения за работа в учи 
хшцата и критерия при оценя
ването на същите. Случва се от 
лични .ученици от някои учили 
ща да покажат слаб успех на 
изпита и обрато — ученици с по

дщ-щ
ШКакво сега?

Резултатите от приемните из
пити трябва да се разгледат по- 
обстойно. Преди всичко Съвета 
за просвета и култура трябва да 
направи изводи и според това 
да провежда една политика към 
училищата какгго по въпроса за 
възиатраждаването така и за 
подобрение на обучението в ня 
кои училища- Не може възнаг- 
раждаването на преподаватели- 
условията на работа но и според 
условията на ртбота и според 
успеха. Също така недопусти
мо е в училищата, където усло
вията за работа са скоро същи, 
да същестоува така огромно раз 
личие при знанията на учени
ците.

Изглежда, че успехът на уче 
шитите в едно училище зависи 
много и от единството на учи
телския колектив. Как колекти 
ва единствено действува в обу
чението и възпитанието на де
цата. Затова материалите от Съ 
вета за просвета трябва да се 
доставят до колективите на учи 
лищата, които ще си вземат бе 
лежка върху своята работа.

В днешните условия, когато 
нашата общност прави усилия 
за провеждане на стопанската 
реформа', добре организирано о- 
бучение и успех в училищата 
ще бъдат единствените резерви, 
които трябва да се „сътледат” 
в областта на учебното дело.

Б. Николов

Среща с доктора на Видлич

говор за хората, които той ггрег 
леждал и лекувал. При него ид 
ваха юато стари познати много 
хора. Той се разпитваше за дсу 
ги техни познати, а дигнозите 
та всички знаеше, като че от 
книга чете. Знаеше и какви ле 
карства са използвали...

И на търгваяе от селото един 
по възрастен човек дойде в по 
следния мом|ант при доктора и 
настояваше да го прегледа.

Тошко не можа да му отка
же.. . .

Тошко беше и в Брайковци...
А когато линейката се отправи 

из пътя над Брайковци и бързо 
взимаше завойите из Видлич, 
докторът одтъхна.

Още един път застана на ви
сочината и радостно гледатпе в 
линейката все докто не се скри 
зад гората на път за Смиловци

Б. Николов

Прочетете 

и това
, . " У - .

ШШ й -> Ч: 11Ш
" "V ' ‘ '
, - > -В. ■и-

Щ. | Най-дъждовито място на све
та се намираа на остров Ява! (Ин 
донезия). В тези места, които 
са' много гъсто населени гьрмо- 
тевици и проливни дъледове има 
322 дни през годината, 
противоположност на това в 
град Санта Мария в Катифор- 
ния (САЩ) може да се случи 

.само веднъж през годината да 
вали дъжд.

ш
Като

На върха на Видлич гледката 
е чудесна. Никой от пътниците, 
който п-ьтува към Висок или 
обратно не изпуска 
да хвърли поне за момент пог
лед към склоновете

©момента
Най-сухаю място на земвното 

, кълбо е Вади-Халфа в Судан и 
' пустинята Атакама в Чили. Въвна Стара

планина и доминиращия връх 
Ком. Така Вади-Ха!лфа пада 1 мм дъжд на

в Атанаправихме и ние.
, кв. метър, в три години, а 
1 кама по 1 мм през годинаШ. !

Към заиншересоЬанише за 

следЬане на сърбохрЬашски 

и Ьълтрски език

о !
Най-високият водопад се на

мира на реката Шурн, приток 
на реката Карон във Венецуела- 
(Южна Америка). Тук водата 
пада от 1154 м височина!.

©Като отговор на някои запит
вания даваме следната инфор
мация за кашите средношколци 
във връзка със записването във 
ВПШ — на групата за сърбо
хърватски и български език с 
литература. На тази група, на 
която сърбохърватски се изуча 
ва като първа, български език 
като втора специалност, могат 
да се запишат кандидати със-за 
вършено средно образование 
(гимназия, икономическо учили

ще и пр.), без оглед на това!, да 
ли става въпрос за малцинстве 
ните или други училища в стра 
ната ни Завършилите суденти 
могат да предават сърбохърваТ

Хавайските острови незабеля 
Ако то-зано потъват в океана. 

ва1 потъване продължи все със 
същата скорост с години би про 
паднали и планините, които се 

«?■ или евентуално български намират на Хаваите. 
език. -ч на го 

от земно?
Като противопотожност 

ва явление, една част 
то кълбо и то в Канада се и

100 годя 
повиша0*

Интересуващите се за стипен 
дия трябва да се обърнат към 
съовс-тните общински скупщини 
е Димитровград, Босилеград, Ва 
бушница и Власина.

дига. така че за всеки 
ни повърхнината се 
за 2 метра.Лабораторни изследвания за с елскостопански цели
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„Сушаво“ Димитровград 

ско културно лято
ЩЕ ПЛАЩАТ ЛИ ПОВТАРЯ

ЩИТЕ ГИМНАЗИСТИ ЮУ
На последното заседание на Общинската скупщина, а 

дневния ред бе придто предложението на гимназията .„Йосми. 
Вроз Тито”, според което всички ученици от гимназията^, които 

да заплащат при повторното си записване 10 
разходите по един ученик. Общинскта скупщина върпЛ 

предложението повторно на гимназиалния съвет, защото то* в 
компетентен за окончателно вземане на такова решение.

През месеците на годишните 
почивки (ДщмитровграА Нарас- 

с няколко стотни жиггее- 
Голям брой Димитровград 

ча|ни, заети мьв (вътрешност
та на страната, како и учени 
-ди от средните училища пре
карват годишната си почивка 
в Димитровград. Такова поло 
жение налага културно-забав 
ния живот през летните месе 
ди да бъАе по-интензивен и по 
-организиран. Тази година оба 
че, в сравнение с миналите, ос 
вен кино нямаше така да се 
каже зо-аначителни културни 
манифестации.

Центърът за култура и за
бава през месец юли организи 
ра три представления с култц 
рно-забавна програма. Гостува

ха Ансамбълът 
ньорита от Алексинап 
фолклорна циганска трупа от 
I шрот. Тези 'преставлешш не 
бяха на необходимото художе 
стено Ранище. Самият Център 
подготви сам с една забавна 
програма, с която се предста- 

_ ‘ пРе димитровграЗдската 
пуолика преди заминаване за 
Сливница (Н. Р.
И това е всичко. През август 
нямаше никакви зредставлени 
я. нпто пък танцови забави, 
конто по-рано се провеждаха 
всяка седмица в 
дом.

През миналата година Цент 
ъРът за култура и забава ус 

да обезпечи средства 
гостувания на

на дома на ми 
и една

Нишкия народен театър. За 
тази година договор с Нишки 
ят театър не е подписан, за 
щото Общинската скупщина 
не е осигурила необходимите 
дотации.

Противоположно на това, 
киното през летите месеци 
работеше по-добре. През юли 
и август са продадени над 
11.300 билети, които ьредстав 
лява чуствително увеличение 
в сравнение с предишните ме 
сеци. Най-посетени- филмове 
са югославския филм ,,Саша" 
и американския филм ,,Комаи 
чероси".

повтарят класа 
■на сто итва

ли.

Да ли гимназистите-повтарящи класе ще плащат тези до1
заседание на учителскиябавачпи, ще се види след първото 

съвет. Обаче разисквания та в града по този въпрос (официал- 
неофициални) показват, ч& мненията по този въпрос са 

разделени. Един са за завежднаото на този режим като се оправ- 
това ,че в димитровградската гимназия обучението не 

едип ученик -Струва 70.000 динара годишно. През последната 
учебна година от 425 ученика 120 пдвтарят класа. Значи със 
своето отношение към ученето те са злоупотребили 8.400.000 
динара които обществото дава за тяхното обучение. Привърже
ниците па онези, които искат завеждането на Ю на сто от газ»» 
сума казват, че на гимназията всяка година ще се върнат скоро 
един милион динара, а при това всеки ученик т. е. неговите ро
дители ще дават около 7.000 динара. Това ще допринесе родите
лите да държат по-голяма смека за ученето и поведението на 
своите деца

ьи
ни и

България). дават с

Културния

Подвижното кино даде 
селата 19 представления от на

досега.

по
пяваше 
и постоянни чалното на уодшщта 

Прожекирдаха се главно югос- 
филми. Най-много по-

Други пак смятат, че въвеждането на допълнителното до- 
плагца на учениците, повтарящи класа -няма никкъв смисъл и 
■напразно що обременява родителите на тези ученицщ загцото 
покрай 8 милиона ще мине и този милион динара който трябва, 
да -се даде по този начин. Привържениците на второто предло
жение считат, че за повтарянето на едиг1 ученик не влияе са
ло неговата мързаел и отнасяне към ученето, а често п%1ти мо
же да бъда причина състоянието в семейктвото, материалНо>го 
положение и други психо-физически промени които настъпват 
юри ученика от тази възраст. Излишно е тогава да се завеждат 
такива м.ерки които ще доведат ученика и неговите родители а- 
в още по-неблагоприятно положение.

лавскн
сетители привлече филма ,,Ко 
ара”. В повечето случаи фил
мовете са прожектирани в по- 
големите села, защото в по-мал1щ. : V'

\ «<• Ч; кнте зарад нелостатъ ния. брой 
посетители Центърът е в загу 
ба. Центърът за култура и за 
бава е искал од Опщннската 
скупщина Да осигури субсидии 
от 500.000 динара, за да могат 
ла се прожектират филми във 
всички села на комуната. Тези 
средства обаче не можаха да 
бъдат осигурени .През август 
подвижното .кино не е работило

Цй»влЛ''.. - ^ ;<•

;#::м...'■

(Б. Мин)

ФИЛМ

Българският филм „Крадецът на праскови“ 
прожектиран в Димитровград

а изгледите за предстоящия пе 
рпод са също слаби. Най-голям 
проблем представлява липсата 
на г превозно средство за ки- 
иоапаратурата. Може ли в този 

случай да окажат помощ коо 
перацпи които разполагат с 
джипове и трактори.

--ф

Самодейният театър отначал 
на годината приготви са 
мо една пиеса и това с Младе 
жката сцена докато през лятото 

за пръв път изостана и трал и 
шюното представление на Род 
1шя клуб на димировградски- 
те студенти. Между другото 
трябва да се спомене че този 
клуб тази година не проведе 
и своята годишна конферен
ция.

Така това иначе твърде ху 
димитровградско лято в 

културно отношение беше „су 
шаво".

шг::.
8ИВМ

■

■3

% Ш баво

На 3, 4 и 5 септември т. г. 
бе прожектиран 
филм „Крадецат на праскойи",

в койтто главна мъжка роля 
изпълнява нашият извест ар
тист Раде Маркович и българ 
ската артистка Невенка Кока

ч/^чллллл/чллллллл' лл/чллл/чл‘ нова.

ги хвърли, както й съветваше 
лкарят то е като че хвърля 
пари през прозореца.

С дълбоко съжаление тя гле 
даше натрупаните лекарства в 
бюфета, шишетата, па конто 
бяха р^глепени разноцвепш е 
тикетп, кръглнто или четвърти 
те кутииоки, конто й прилича 
ха па някакви танпотвени сан 
Лъчета с рядко намиращи се 
предмети. Всичко това напети 
на пе можеше за нищо да по 
служи, за нищо. И тя извика 
Мелания.

Дебелата слугиня, червена в 
лицето, дотича изплашена,

— Молапип, — каза госпо.а 
Пелниоа — лекарят точно сега 
си отиде. Той мс смири и вре 
гледа зрававето ми. Но аз из
ползвах неговото поссщсшю, 
за ла се попшжа п за твоето 
здравце. Аз забелязвам, че от 
пвестпо време ти си отслабна
ла и см някак бледа в лицето.
Това съобщих и па лекаря.
Той ти препоръчва лекарство 
за засилване. Аз имам точно о 
нова, което ти трябва.

След това взе най-голямото 
шише от бюфета и рече:

— Ето, взимай от това лекар 
ство всяка сутрин и вечер по е 
дна лъжица и топа ще ти помо

българският
Мета ПЕТРОВСМИЛОВСКИ ПЕРАЧКИ

Във този български филм е 
обработап мотив от врметона 
Първата световна война. Пле 
пен сръбски офицер се запоз
нава с младата и хубава жена 
на местния комендант. Между 
тях се развива стрстна н неж 
ма любов и младата жена за
почва да схваща колко нейни
ят свят, в който дотогава е жи 
вяла е бил изпълнен с лъжц 
и свнрепост зарад лъжливите 
преструвки ма нейния мъж.

Трите прожекции бяха масо 
во (посетени от Димитровград 
ските любители на гкшюто.

Госпожа ПелиноаР. Р0ЖИС
(Франция)

вие свяст, че я боли стомаха. 
И все пак тя продължаваше 
да ги взима. Течността в ши 
шегата сс намаляваше, кутии
те с праховете все повече сс 
празнеха. Едип ден трябваше 
да признае цред себе си, че е 
истински болна, по не искаше 
да 4икпе лекаря, зр. ла Iюсс из 

лага па разноски. Всс пак три 
бваше веднъж да го повика, 
защото сс побоя за живота си.

■— Вие ще живеете сто годи 
пи, .1 го само ако държите смет 
ка какво, ядете и пиете. Вие 
сигурно сте били пепредпазли

яше старите си шапки, за да 
не купи нови.

Понеже успя за дори пари 
да продаде стария костюм на 
покойния си мъж, тя се запи 
та дали не би могла да има пя 
каква полза от нещата, които 
вече не й трябваха.

Госпожа Пелиноа остана вдо 
вица след четиридесетгодишен 
брак с мъжа си. Той беше мно 
го добър човек. Обичаха го в 
града, защото "бше мирен и о 
собен човек, които си гледаше 
работата и се грижеше само 
за своите въпроси.

Но, колкото и да угаждаше 
ка мъжа си, госпожа Пелниоа 
не можеше да се примири с 
големите разооски около него 
вата болест. Лекарите и апте 
карите взеха почти всичките 
приходи, които имаше, та гос 
пожа Пелиноа се боеше, че ед 
ин ден ще бъде принудена да 
харчи и от спзстенето.

Смъртта на мъжа й освобо
ди от този страх, защото тя 
беше голям скъперник; ужас
яваше со !от (харченето дори 
и за онова, което беше необ
ходимо.

Когато остана сама със слу 
тинята си в къщи, която сега 
беше малко «разна, (нейната 
Мъка малко беше облекчена 
от мисълта, че сега ще може 
някак си ла уравновеси прихо 
лите и разходите си.

И тя продължи да живее 
ирелиишия си живот, гонейки 
Мелания, бедната слугиня, ка 
то някакво диво животно и 
треперейки над всякакви радио 
ски. като всяка голина понрав-

Едип бюфет беше пълен с 
шишета с лекарства, кутии с 
прахове и ханчета, които взи 
маше покойният господин Пе 
липоа. Аптекарят отказа да ги 
вземе обратно и да й върне па 
рите. Това я разсърди много. 
Тя не можа ла схване, че тези 
лекарства бяха изгубени зави 
маги, а тя 1и бе платила толко 
ва скъпо! Тя търсеше иачии 
да ги употреби, и го намери.

Госпожа Пелиноа имаше ше 
стдесет години и беше много 
здрава жена. Но кой би могъл 
да каже какво ни носи съдба 
та? За да изпревари болестта, 
която още нямаше, по която би 
могла да има, тя започиа да 
взима останалите лекарства на 
мъжа си, редовно суррии и ве 
чер.

ви.
Стахът от смъртта беше по

галим от орама и тя призма 
па лекаря какво е направила 
с лекарствата, останали след 
смъртта на мъжа й.

Лекарят извика:
— Това е лудост! Аз пече 

предполагах такова нещо? Ве 
диага да хвърлите на боклука 
всичките шишета и кутии. О- 
стаиете няколко дни на диета, 
а след топа продължете лажи 
веете както преди. Всички бол 
ки ще преотаиат.

Когато лекарят си отиде, то 
спожа Пелшюа Дълго мисли.

Беше ясно, че е схванала 
причините, които й изложи ле 
карят, но й беше жал да оста пи 
иеупотребсии лекарствата. Ако

ше.
И когато Молашш си нзлеае 

без да каже пито дума, госпо 
жа Пелиноа си каза:

— След това лекарство ще 
наморя иачии да й дам и оста 
палите. Поне по-малко ще »ъ

Отначало со почувствува доб 
ре. Може би това беше чув- 
свотона голяма удаволютштщ че 
може по такъв иачии да упо
треби лекарствата на мъжа си, 
без да ги хвърли. Но наскоро 
започна да чувствува, че й се ле!



Интересни новиниПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

ЛЕВЧЕТО
КАК ДА ЗАПАЗИМ 

ДРЕХИ ОТ КОЖА
Първа-, «а машина за правене 

па цигари е измислил Алберт 
Хук през 1872 година. По него- 
вият метод цигарите започнали 
да се секат на нормална дължи 
на десет години след неговото 
изобретение. Но тази система е 
употребявана само за ефтините 
пи гари. По-рано цигарите във 
фабриките се завивали с ръка.

употребява, ако дрехата е на 
правена ог еленска кожа.

А как да премахнем петната 
от маста боя? Пешото ще 
премахнете ако го търкате в 
кръг с вълнена к-ьРг,а, натопе 
на в топла вода, без да се при 
тиска, а след това изцапаното 
мяего намажете с крем за бо 
ядисване. Оставете кремът на 
пълно да сс осуши, а след то 
ва изтрийте е вълнена кърпа.

Ако искате да изчистите 
маеми нетна па еленска кожа 
— посипате петното с талк и 
останеш да престои така цяла 
нощ. На другия ден изчеткай 
те петното с обикновена чет 
ка.
Ако кожената дреха се намок 
ри ме я сушете близодо огъня, 
а на течение. Когато се изсъ 
хас намажите я е чист вазе
лин и изтрийте с вълнена къ 
рпа. ,.Тю(зм !на!ч1тн! не бива(лд 1-е

Цоцко е седнал до масата и пише домашното си. До пего 
седнала лайка му. Цоцко държи молив и майка му държи мо

лив. Пред Цои,ко па масата стои едно сребърно леене. Цоцко 
гледа посече леенето и по-малко тетрадката. Майка му гледа и 
леенето, и Цоцко', и тетрадката му, и му говори:

— Хйде мама, .тайаде чедо, останаха ти още две чдигел- 
нета V, две баступчета и мама ще му даде ле,вчСго-о-о.., Ох\ 
какво е хубавичко-о!

Майката взема леенето и го показва па Цоцко:
— Виж го мама — повинко, сребъринчко, лъскавичко. . 

О, чо хубаво левче-е-е..,! Хей леене, — говори майската па 
леенето — ти си за Цоцко, а-п-а\. да не избягша, ей левче.. .! Ето 
*а.«а ще го даде тш Цоцко. Нали така, Цоце, нали така мами- 
ното?<..

е

оV
Езерото Ма гади, което се на

мира на около 50 мили от Най- 
робия в Кения, е покрито със 

прах, във вид на
I

скъпоценен 
сода. Тази содека пепел, — как 
то някои я наричат, се използва 
в чужбина и се продава на ви
сока цена. Годишно се изнасят 
около 100 хилядиКак да иосрещнем Iоешише 

Ь следобеднише часоЬе
тона соден

прах в разните страни на света- '— Ня,ия да го напиша, ъ-ъ-ъ!
— Че то малко ги остана, бо чеденце... Ето па,, мама на

писа едното бастунче и бастун-четата свършиха-а-а. . оппала-а- 
а, мама написа и другото бастунче.. . Ей, леене, мама написа и 
второто бастунче на Цоцко, а Цоцко тце напише двдте ченгел- 
чета-а-а-.. Ха, сега, мама, напиши едно ченгелче.. . Хей, лив
не; да стоиш там и да не мърдаш, че Цоцко хАй сега ще напи
ше и двете ченгелчта и ще те вземе! Нали, Цоце, пали мама!

— Не ща-а-а!
—• Недей ма, недей .«а маминото, недей да се сърдиш ма 

м!аминото недей чедение ... Ей па, виж; сега мама ще напише и 
едното ченгелче. Хоппала-а-а... Ей го па, какво е хубавичко 
ченгелче-е-е.

©
иийки за сладки. Чашата, зае 
Ано е чипййката за чай ще по 
ставим на чинията за сладки 
те, а между чинията за слад
ките и чинийката от чашата 
за чай ще сложим малка сал 
фетка; която по цвят Да отго 
варя па цвета на чаршафа на 
масата.

Ако след обед имаме гости 
'ЧайКцрактичпо ще бъла <жог 
ло 5 часа да направим чай, оба 
че рАзички прмготвлепис се 
правят преди това. На малка ма 
сичка трябва да поставим вси 
чко неоходнмо: чашите, кути 
ята със захарата, цедпикът за 
чай, лъжичките, салфетки, чи

На всички ни е известна ле
гендата за Диоген и неговата 
каца. Казват, че Диоген живеел 
в каца само за да докаже, че 
човек може да бъде щастлив и 
доволен и при най_скромни ус
ловия. Обаче тази легенда не 
отговаря на историческата исти 
на, защото старите гърци въоб
ще не са знаели да' правят ка
ци. Те точели виното в глинени 
съдове.

Не е хубаво-о-о!
— Хубаво е майка, как да не е хубаво. . . Ей, леене, сега 

Цоцко ще напише другото бастунче, по-хубаво от мене., чуваш 
ли, а-а-а. . . Цоцко по-хубаво пише от мама... Тя, мама, не знае 
да пише мама забравила да пише, пък Цоцко. . .

— Ъ-ъ-ъ-ъ.
— Хайде, мама, хей моливчето-о-о.
— Не ща-а-а!
— Ох. мари -мала', ще в-зема левчетЦ... На. вземам го и 

няма да го дам на Цоцко... Ох, какво хубво леене. . . Мъх, мъх, 
мъх!. .. Ма.иа го цунка! Ох, че сладичко-о-о! Ей, леене, да те 
скрия ли или ще отидеш при Цоцко? При Цоцко ли искаш?.. . 
Какво каза?, .. При Цоцко ли? Ама ако си напише чепгелчтто, 
чали? А, гледай, левче: гледай, как пише Цоцко... Хоппала-а- 
а... Браво на Цоцко, браво на Цоцето. -.! Хайде, левче, в джоб
чето на Цоцко, хоппала-а-а! Ох, пах мама сладура|, мари,\ пе
ка то сега си напише и домашното по смятане. .. ох, на мам’ц-а- 
а... Че то ще ми стане професор', мри-и-и...

— Не ща професор.. . I
— Ще станеш, мама, ще станеш. .. Професор е очила!. . . 

Ох, на мама сладура професор, мъ-мъ-мъ. . .
— Не ща е очила-а-а!
— И шапка — голяма черна шапка, ох-, мари мами-и-и...
— Не ща шапка-а-а!. ..

_— Хайде, мами, хайде, ей ги кутийчиците. . . Във всяка 
кутийка по две точки. .. Напиши ги маменце...

Но щсРа-а. . .!
Ох, мар боже-е-е... Ами какво искаш бе чеденце?

— Искам две левчета-а-а!

КАК ДА ЗАПАЗИМ ОБУЩАТА
За да запазите свежият и не по-елстична. След това на- 

хубав изглед на кожата на ва мажете обуквиТе с глицерин 
шите обукви намажете ги по- и ги оставете да престоят та 
не един път в седмацита с те ка през нощта. На другата су 
рпертии. С него ще отстраните трин ги излъскайте по познати 
всички петна, а кожта ще ста я обикновен начин.

СЕРЕНАДА 

НА ЦЕНИТЕ
КАК ДА ИЗЧИСТИМ

Кожа: — Изцапана и напука 
предмети

адна вода в която сте разтво
рили неутрален сапун (без со 
да). Потопете жилетката ня
колко пъти през 
без да я стискате и няколко 
пъти я превърнете на опако и 
на лице.Изплакнете в няколко 
води, а в последната вода си 
пете една по супена 
алкохолен оцет на всеки лит
ър вода. Когато го сушите, не 
позволявайте да се 
предницата и гърба, а между 
тях сложете бял лист хартия. 
Сложете хартия и в ръкавите 
Тя ще спрени разливането на 
боите една върху друта.

на кожа на разни 
(канапета и ар. предмети), на 
мажете с белътък, като си слу Л/Й/Йисаггуницата,
жите с мека четка или ги из 
чистите с чиста вода, в която 
сте досипали малко амоняк. 
Когато се осуши излъскайте я 
добре.

Предмети от мед (бакър):
За пс/тъмнял \нли (плесенясъл 
бакър най-доброто средство е 
газ и пясък.

Вълнени многоцветни жи
летки: При пране на такива 
дрехи трябва повече внима
ние, за да пе ,.пуснат боите". 
Трябва бързо да се перат в хл
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Никола ПеЬччев, (НРБ) ши

ГОСТИЛНИЧЕРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БАЛКАН" В ДИМИТ 
РОВГРАД ОБЯВЯВА ТъРГ

ЗА РАЗПРОДАЖБА ПО ИЗГОДНИ ЦЕНИ
ИНВЕНТАР:

1. ОТПИСАНИ БУРЕТА, И МАТЕРИАЛИ ЗА БУРЕТА
2. ПРЕСА ЗА ГРОЗДЕ

ПРОДАЖБАТА НА ПОСОЧЕНИЯ ИНВЕНТАР щЕ СЕ 
ИЗВЪРШИ ОТ 13 — 21 СЕПТЕМВРИ

ИНВЕНТАРЪТ СЕ НАМИРА В ДВОРА НА ПРЕДПРИ
ЯТИЕТО НА ПЛОщАД „ОСВОБОЖДЕНИЕ" НОМЕР 8.

ПРАВО ДА УЧАСТВУВАТ В ТЪРГА ИМАТ 
ПРАВНИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА.

№

СЪОБЩЕНИЕ
НА СЛЕДНИЯ Т^егоаи,

КАКТО БЕ СЪОБЩЕНО ПО-РАНО РЕДАКЦИЯТА НА 
ВЕСТНИК „БРАТСТВО” ЩЕ ИЗДАДЕ СБОРНИК НА ТРУДО- 
БЕ ОТ АВТОРИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ И ДРУГИ 
АВТОРИ КОИТО ПИШАТ ЗА ДИМИТРОВГРАДСКО И БООИ- 
ЛЕГРАДСКО.

ДО СЕГА НА РЕДАКЦИЯТА СЕ ОБАДИХА ГОЛЯМ 
БРОЙ АЕТОРИ, КОИТО ЖЕЛЯТ ДА ПЕЧАТАТ СВОИ ПРОИЗ
ВЕДЕНИЯ. УМОЛЯВАТ СЕ СЪЩИТЕ ВЕДНАГА ДА ИЗПРА
ЩАТ СВОИТЕ ТРУДОВЕ ДО РЕДАКЦИЯТА.

ВСИЧКИ ПЕЧАТАНИ МАТЕРИАЛИ ЩЕ БЪДАТ ХОНО- 
РИРАНИ. , ___

I

ъ.'

\ Потребителят:
— Я слезнк ми Цено, Ценке - 

един етаж по-низко!.,..
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