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Посещението на Президента 

на Индия Радакришнан Ь СФРЮ
На въпроси зя стопанската реформа

СТОПАНСТВОТО 

СЕ СТАБИЛИЗИРА
БОРИС
КР4ЙГЕР:По покана на президента1 на 

СФРЮ Носил Броз Тито от 30 
септември до 4 октомври 1965 
година бе на официално посеще 
ние в Югославия президентът 
на Република Индия до. Сарве- 
пали Радакришнан. По време 
на пребиваването в Югославия 
индийският президент посети 
Белград, Загреб, Дубровник и 
Бриони. Между президента Ти 
то и индийския президент се съ 
Отсяха разговори в които бе 
констатирано успешното разви
тие на взаимното сътрудничест

во и бе подчертана необходи
мостта да се продължи с усили 
ята за още по-голямо развива
не на взаимно» о сътрудничество1 
В разговорите бе подчертана 
привързаността на двете стра
ни към политиката на необвър 
зването. Президентът Радхаюри 
шнан е възобновил поканата! 
президентът Тито да посети Ин 
дия. Поканата е приета със за
доволство.

Индийският президент 
на на 4 октомври на посещение 
в Чехословакия.

зеленчук и 30 до 40% по 
овощия. с/гколкото мина 

година. Това се отразява
малко
малкозаседавалНа 2 октомври е 

Съюзния*' изпълнителен съвет 
като е обсъдил стопанското по 

провеждането на! ре
лата
върху равнището на цените, ко 
иго са сравнително по-високи. 
Това явление може да' утежни 
провеждането на реформата ка 

нестабилност ва

ложение и 
формата. Това заседание, както 
е известно, даДе положителна 
оценка на досегашните процеси 
в стопанството които се харак
теризират със сравнително уме 
рено увеличаване на продукция 
та, равномерно движение на по 
Треблението и заетостта и с у- 
величаване на! резервите и из-

зами
то предизвика 
пазара и увеличаване на жиз
нените разходи. Крайгер е до
бавил че са; предприети мерки да 
се улесни- снабдяването със 
скостотгански продукти.

Трудовите организации, изтък 
на Крайгер, са постъпили пра
вилно при валоризиракето 
личните доходи, 
та. характерна са камалото на 
провеждането на мерките беше 
оправдана. Сега обаче е «еобхо 
димо да се пристъпи към пъл
но валоризмране ва личните до 
ходи, където за това има усло
вия. Този въпрос трудовите ор 
ганизации трябва да решават и 
занапред самостоятелно с оглед 
на равнището на производител 
носгта и в размерите на дохода, 
който сега осъществяват.

На въпроса ма журналистите 
за заеманото на) работна ръка в 
чужбина няма да се затрудня
ва с никакви административни 
мерки, макар че то е загуба за 
стопанството и общността. Ооа- 
че тук е необходима повече по 
литическа работа.

Пленум на Главния ошбор на ССРН на Сърбия сел

коса.ШЕСТИЯТ КОНГРЕС НА ССРНС 
— НА 22 ФЕВРУАРИ 1966 ГОДИНА

За тези оценки на Съюзния 
изпълнителен съвет на 4 октом 
ври на прес-конференция гово-

замесптик-председателят

на
Препазливост

риха
на Съюзния изпълнителен съ
вет Борис Крайгер, секретарят 
за: промишлеността и търговия 
та Хахия Иоздерац и генерал- 

Оъюзния за-

На първи окггомври в Белград 
пе състоя пленум на Главния 
отбор на' СОРН ка Сърбия по 
въпросите за насрочване она Ше 
егия конгрес и за тезисите за 
Предконгресните разисквания. 
Встъпителното словно предло
жение-- на тезисите и за подао 
товките на конгреса изнесе сек 
ретарят на Плавния ос бор на 
ССРН Радован Пантович. Бе из

тъкнато, че този конгрес, с ог
лед на времето в което ще се 
проведе и ка задачите които 
предстоят, ще бъде важно съ
битие в обществено-политичес
кия живот на СР Сърбия. Кон
гресът трябва да даде оценка 
на дейността, развитието и из
граждането на Социалистичес
кия съюз, а също така да опре 
дели задачите за бъдещата ра 
бота като най-реално отрази се 
Г&чшиКе и бъдещите цели на 
материалното, политическото и 
йулт[урното развитие на Оьр- 
бия.

ният директор ка 
вод за планиране Рихард Щай-
вер.

Борис Крайгер изтъкна, 
тези положителни процеси 
предимно резултат па мероприч 
тията. които са били проведени 
през миналата 
първото полугодие от Г. г. Тоза 
особено се отнася за потребле
нието и специално заинвестиции 

Те, чиеЯр ограничаване означи 
прекратяване ка заплашващата 
инфлация.

че
са

Др. Борис Крц^гергодина и през

ко откшжото миналата година. 
Трудности има и в животновъд 
с.вото, овощарствто и в зелен
чукопроизводството. Счита се, 
че сега на пазара има 20°/о ло-

Есеннаша сеишба

ПЪРВИТЕ ДОГОВОРИ Пленумът реши работата на 
конгреса да бъде такава, че в 
нея да участвуват по-непосред 
ствено членовете и ръководст
вата на Социалистическия съ
юз. да изграждат оценки и ре 
шения за конгреса. Вместо до
клади е предложено да бъде из 
несена само встъпителна реч, а 
Отчетът на Главния оОзор и ре 
золюцията да бъдат изпратени 
на' членството и организациие 
до края на месец ноември.

Предложено е един делегат 
за конгреса да се избира на 4.000 

Социалистическия

презСпоред техни оценки 
следващите месеци може да се 

майко нарастване на
Есената сеитба е на (прага. 

Макар и климатическите усло 
вия да не позволяват навреме 
да се започне със сеитбата в 
земеделската кооперация ..Ни
шава" в Димитровград се вър
шат трескави подготовки.

Според сведенията в земедел 
ската кооперация До 2 октом
ври са подписали договори за 
производствено оьтрудн ичест-

Же- 
това'

Политическият актив на околията за стопанската реформаочаква
продукцията, която през послед 
пит е месеци върви малко по- 
бавно. Заключението идва от 
трудностите в снабдяването със 
суровини и в пласмента на сто
ките. Временно и самата рефор 
ма е могла да повлияе за забзв 
яне на влродукцията. ващого

мерки

Има слабости в провежда 

нега на реформатана новитеочакването 
предприятията са! били по-пред 
пазливи в планирането на гтро- 

Опоред изказването
во Георги Киров, от 
лзоща — 2,5 декара след 
Трандафил Георгиев от Бачево 
с 12 декара, Серги Колев от 
Желюша — 4 дек., Марко Ма- 
ринков от Желюша с 8 декара

членове на 
Съюз. С оглед на членството в 
такъв случай на когреса) ще при 
съствуват 900 делегати, предста 

организациите на

дукцията.
Крайгер няма нужда да се 

безпокоим зарад увеличаването 
запасите от стоки по складо

бърна голямо внимание на ре
зервите в предприятията, а Лю
бомир Вуличевич се заложи за 
разширяване на теоложките из 
следвания, 
които се купуват нацрлмер в 
Слоения ги има и в Нишка око 
лия.

Миналата седмица се състоя 
съвместно заседание на околий
ския отбор на ОСРН, околийс
кото синдикално вече. окюлийс 
ката скупщина и секретариата 

Околийския комитет на Съю 
■за на младежта, на което се ра 
з иск па върху досегашните ре
зултати около превеждането на 
стопанската реформр. Информа 
ция за досегашната дейност да 
де Тодор Славиискм. подпредсе 
дател на Околийския оебор на 
ССРН, който изтъкна че из 
теклия период сс характеризи
ра с твърдо богата активност о- 
коло провеждането на реформа 
та. Р.сичкп обществено-полити
чески организации и органи па 
самоуправлението успешно са! 
извършили първия дял от кпро 
веждаието на реформата. Оъзда 
дени са пече известни изкуства, 
обаче все оше трудовите колех 
типи са ангажирани при отсло- 
1101пис на’ слабостите.

Т4 този; път участниците в во-! 
седанието обърнаха голямо вни
мание към откриването тю резер 

ви в стопанските и други обще 
Игвоно-Политически *,организа
ции и учредяссния. Всички са 
с\/.гласни със становището, че 
резерви има', ио те трябва да се 
открият. Таиш например Стоян 
Добраппшович говори че Ком- 
бМнУЪТ 1Ю цистиитс мотали в 
Прокутгие е плащал по рамо и 
по 100 милиона динара за някои 
услуги, а сега след набавка на 
една машина тези пари остават 
във фондовете на комбината. 
Каза се също така. че някои 
предприятия увеличават личим 
Те доходи, неищгамцрайтш реае 
рви. но с намаление ни средст
вата, които трябва да се отдел
ят хгъв фондовете на предприя
тията. Александър Погювич. пре 
доедател на Синдикалното вече 
също така в ралот)сква1гето си о-

на

па
виГели
ССРН и членовете на Главния 
и Надзирателен отбор, в рабо
тата иа конгреса ще участвуват 
общо 1.169 делегати. Пленумът? 
прие предложението конгресът 
да започне с работа на 22 фев
руари идната година.

на вете. Увеличаването на тези за Много материалии до.
Общо досега са сключени до 

говори за 10 декара площ.
Тези дни договорирането ще 

се ускори. Очаква се да &ьде 
изпълнен планът за 
сеитба от 130 ха.

понастоящем е положителпаси
но явление. Много по-сериозни 

се явяват в областта
ма

трудности
селското стопанство. Произ- 

водсвото иа пшеница, цареви
ца и захарно цвекло е по-мал

ца'
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРА
ЦИИ ИМАТ МНОГО НЕРАЗРЕ 
ШЕПИ ПРОБЛЕМИ

есенната

Участниците в съвещанието 
специално внимание обърнаха 
на положението в нашето земе
делско стопанство и положение 
то на земеделските коперации. 
Според думите на Ранко Огефа 
нович неизползвани резерви съ 
хцесшвуват и в земеделското сто
панство. Някои земеделски сто
пани нр.1гариом)ер в община Алек-
синап могат да цроизвежадт и 
по четири вагона картофи, а 
рие картофи внасяме. Такова е 
положен! гето

Г\ ! ;“И
с производ-—- ;—~ "ГНГ51 и

отвото на пшеница, 
то ни положение за подготовка 

Това потвърждава и сегашно 
чта есенната сеитба. Въпреки то
ва, че до есенната сеитба, оста
ват малко дш1 \все още(нимадого

Затова

. ■ *.'

■а вори за производство.
Велимир Маггич се застъпи за
дългорочгго и по-пълно прове
ждане иа' стопанската рефоома.

След съвместното 
вички организации 
отворени заседания, 
гласуваха програма) ва по-наТа- 
тьшно .провеждане на сто пан 
ската реформа. Околийската ску 
пищна също така! гласува сво
ята програма, разгледана бе н 
информация за 42-чаопа трудо
ва седмица, приеха' се решения 
та за ребалшгс на бюджета и ре 
шепне за разпределение ка па
ричните средства получени от 
Републиката!. Б- II.

заедагпге 
устроиха 

иа които

т, ..
Едип цех о комбинат „Димитро аград”
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Из дейпосшша на общесшвено-йо.ишическише
организацииСесни на О&щниската скупщина и Босилеград

НАСКОРО ИЗВЪНРЕДНИ 

КОНФЕРЕНЦИИ НА ССРН
ИЗНАМЕРЕНИ 12 МИЛИОНА РЕЗЕРВИ

не на приходите. При общо из 
чполепне бюджетът за тапи го
дина е в дефицит с 25 милиона! 
динара. След дълги изчислява 
мил в Общинската скупщина Са 
намерени резерви оа отогаеява- 
не на 12 милиоша динара от де 
фирите ,а оа останалите 13 ми 
ливна динара и за дълговегге от 
предишните години Общинска
та скупщина е взела! с/г репуб
ликанския секретариат па Фи
нансите дългосрочен безлихвен 
кредит.

На сесията бе обосновано как 
са намерени дванайсетте милио 
г.г-1 динпра. Бе кязс|'к>. че са увех 
лиоми трима служещи като из
лишна работна ръка! в общинс
ката адмнвли)агра1ция. намалени 
са материалните разходи, пре
махнати оа дотациите па ловд
жийския дом, ликвидират се не 
стопанските вложения, а с/г фон 
да за пътищата е взет 1 милион 
динара, планиран предварител
но като дотация. Оъицо така е 
премахната и горската служба 
от издръжката на фонда за по 
добрение тга горското дело. Вей 
чки тези съкрашайзаиия възли
зат на повече от 12 милиона ди 
нара.

Босилеград окато 
скупщина на последната сесия 
обсъди въпроса за съгласувайте 
*га приходите и разходите и за 
изменението на общинкия бюд 
жет оа 1965 година. Тези - изм!е 
месиш се налагат от необходи
мостта бюджетът да бъде съоб

общен сека милиони динара, но са иао1ъгш 
ли за рудпенил в еъираюето на 
приходите така че за осемте ме 
сеца на годината приходите са 
по-малки от разходите о 30 ми 
лиоиа динара. Таои разлика е 
резултат на неравномерното по 
стъпване иа приходите от данъ

управителни отбори, коонсТези Ани в Аиситпропградс- 
бяха проведени районни съ 

вещания в местните организа
ххии подготвителни коиферои-

полюужлиците иа ССРИ.

ни,
ратил^и работштчоски, миров 
ни и други съвети и по.ко

Ст. Н.ции в
от Из-Според плана, приет 

пълиителния отбор и а общиис 
коя отбор иа Социалистичес
кия съюз от 14 до 20 октомв 
ри трябва да со проведат извъ 
предни конференции в подруж 
пиците. Във Висок трябва да 
се проведат па 14 октомври в 

Невля на

Клисура

Започпаха извънред
ните конференции 

в СГРЯрайона па Долна 
16; Смиловци, Желюша, Дими 
тровград и Търнски Ол.оровци 
на 18 и в Барйе и Погановона 
19 октомври.

. От неотдавна в Юшсурски ра 
йон започна провеждането на 
извънредните отче/ши конфере
нции в организациите на ССРН. 
В отчетите се разглеждат пре
димно въпросите от местен ха
рактер. Важно място в разис
кванията бе дадено на въпроси 
те иа производството и произво
дственото сътрудничество на зе 
меделскапа кооперация с частни 
те производители. Кооперация
та би трябвало да намали тър
говията с колониални и други 
стоки и да обърне по-голямо 
внимание на животновъдството 
и овощарството.

Провеждането иа извънред
ни коферошдии в местните ор
ганизации е предвидено в пе
риод от 14 до 28 ноември, а 
предконгресната общинска ко 
ференция ще бъде насрочена 
Допълнително.

Понеже провеждането на из 
вънредиите конференции в орса 
иизацията на Социалистическия 
Съюз съвпада с провеждане 
то на стопанската реформа, ця 
лата дейност на ССРН мина
ва под знака на по-наттатъш- 
но разглеждане на въпроси и 
проблеми, произлезли от най- 
новите стопански мерки.

Учебното дело не е засегнато. 
Във фехнда за финансиращото иа 
учебното дело допълнително ще 
се внесат още 19,5 милиона' ди 
нара. така че общата сума за 
издръжка на училищата ще 
възлезе на 153 милиона!. При то 
ва положение една част от сред 
ствата ще бъде

В отчетите се изтъква значи
телната комунална1 дейност в се 
лищата. Поправени са редица 
между селски 
между Клисура и Власина. За 
електрификацията! на селищата 
бе казано, че има условия нас
коро да бъдат електрифицира
ни Драинци, Огрезимировци и 
Грознатовци със средства, съб
рани от самите селяни. През от 
четния период е електрифицира 
на още една част от Клисура.

Бе поставен въпрос да ли коо 
гтерацията може и има възмож-

«да-“'
пътища и пътят

Освен това предстоящите кон 
ференции ще се позанимаят и 
с текущи въпроси 
та на членството в съществу
ващите секции на ССРН, к0нфе 
ренцшгте и събранията на из 
бпрателите органите на само
управление: местни,

изразходвана
за повишаване на личните дохо

дейностди на просветните работници. 
Това повишение ще възлезе на 

12% обаче това едва лиоколо
ще е достатъчно о оглед на по- нсст да купи кинопрожектор за 

Клисура.разходи в 
В.

вишаните жизнени 
общината. Митко Маринковучилищ-

Сградата на Общинската скупщина
разен с новонаетъпилите след 
новите стопански мерки усло
вия на получаване на прихо
ди за общинския бюджет.

На сесията бе дадено обясие 
ние, че тазгодишната бюджетна 
сума е била запланирана на 290

Стопанската реформа и трудовите организацииците. облаганията върху дохо
да и данък — оборот. Освен то
ва намалените размери на обла 
тапията' върху личния доход и 
на данък — оборота след нови 
те стопански мерки също така 
утежняват нормалното събира- ДИМИТРОВГРАД" ТЪРСИ РЕЗЕРВИ99

Комисиите в производствени 
те цехове все още не са прик 
дючили своята работа. Тези 
дни комисията за адмшшетра 
цията вече е представила ана 
лиза на Управителния отбор 
на разглеждане. Комисията е 
установила нзлишек от служе 
щи, а обоояюванието е, че кал 
рите & администрацията са дос 
татъчно усъвършенствувани и 
че някои работни -места могат 
Аа се съединят.

Неведнаж е изтъквано и под 
чертавано, че стопанската ре
форма не е кампания, а дълго 
траен, последователен, положи 
телен процес, постоянна равно 
сметка на трудовата организа 
ция за мястото й в ггроизводс 
твото и нейната рентабилност.

Изхождайки от това в ком
бинат „Димитровград“ бяха о- 
фехрмени комисии за установ
яване на действителния палиш 
ек. юак':о е в четирите произ
водствени (включително с ре
монтния цех), така и в цеха на 
управата и администрацията.

тавен на събранията на труда 
вите единици а по-късно и 
пред работническия съвет и ко
лектнва.

Една такава широка демок 
Ратичност в издирването на 
излишека от работна ръка без 
съмнено ще допринесе не само 
за май-правилно решение!, (но 
и за спречава«е и изключване 
лошата практика н алрибър- 
заност, недообмисленост и ед
ностранчивост в решенията.

Димитровград

ПродължаЬаш Предизборните 

събрания Ь СЮМ
— Старите проблеми пак на дневен ред

— В Димитровградско продъл няма оправдание за такава) неак 
жават предизборните събрания тивност. В някои села като Ба 
в Съюза на младежта. Досега са рйе. Поганово, Драговита и лру 
проведени събрания в Бански ги числото на новоприетите мла 
дол. Поганово. Петърлаш. Дра- дежи чувствително 
говита, Барйе. Планиница, Гра Отслабването на миграцията ще 
дини и в предприятията , Свобз ггодействува броя иа младите хо 
да". „Механик”, „7 юли" и ,.Бра 
тство”. Тези дни ще станат и в 
останалите села и предприятия.

През втората половина на! ок 
томври ще започнат и изборни 
те конференции в Съюза на 
ьйшадежта в Димитровградско.

Проблемите, които, оа изтък
нати тга предизборните конфе
ренции. са' известни и от по-ра 
но. Земеделските кооперации на* 
село все още не намират начин 
да включат повече млади в про 
изводството нито пък да елеци 
влипират млади надри .Засега 
само .,Нишава” има трима уче 
ници в стопанството и коопера
цията в Поганово — 1.

Изтъква се и този път. че на 
село липсва организирай! щлптур 
це-оабавен живо". Сега обаче

Управителният отбор е при
ел анализа и понастоящем прел; 
стои същият да бъде Ст. Н.нараста. предс-

. V •>- .« >. ш
' ' *па оело да се увеличат и в 

остакали"е села. Тогава се нала 
га да се мине към по-оргаиизи 
гтн :киво'г на село. Вече се съз 
дават условия и сили за разгръ 
►пане на по-,жива самодейка асе 
тивност.

Щ
ш шт
ш

Понастоящем в Димитровград 
1 око има към 2.000 младежи и де 

700 се числят 1Йвейки, от които
кт>м гимназията и осиове-ште у- 

а осгес-галите към сел
ската

$
работническа и градска 

младеж. В предгазбгоките разго 
в ори стгтово се повдига въпро- 
са за по-живо сът рудничеств о 
между селската, учащата се и 
Работническата младеж. Вече и- 
■ма* инициативи за сътрудпшчест 

което и дооста не беше в 
някаква криза- Липсваше само

А
по.

инициатива за по-активна дей
ност.

Очаква се занапред и младе- 
и девойки от предприятия-жм

та повече да се включат в рабо 
та-а на разните извънучилищни 
дейности при гимназията 
..Младежка трибуна", звучни но 
вини и др. Това може да бъде 
само от полза за оживяване на 
кул! урно-забавния живот в гра 
да и иа село.

като

М. А колСт.н1: 1;с.т о
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„БРАТСТВО"
3

По следите на едно уволнение

ГРЯХ Е ДА СЕ ПОЗНАВАТ ЗАКОНИТЕ• •

та «а околията и Маринков е 
могъл да бъде преместен на дру 
го място. Нему не било предло
жено ни то едно. макар че дими 
тровградската екапооитура е съ 
славна часгг на Сдружението. За 
Маринков било предвидено уво 
лняване. което го стигнало, ка 
то излишек от работна ръка.

Как иначе да се разбира упо
ритостта, с която „никой” от“ 
Сдружението, ла не кажем ди
ректора. и след препоръката на 
инспекцията която им направи
ла забележка и им наложила да 
разрешат този въпрос и по-на- 
таТък упорствували? Накрая и 
съдът казал думата си и сдру
жението загубило спора а реше 
нието ва уволняване на Марин
ков провъзгласило за незаконно 
и невалидно.

Ще кажете, че заглавието на 
ма никакъв смисъл — и че е не 
логично. И ние Мислим така.. . 
Но в жалбата на Селокостопанс 
кото сдружение „Сточар” в Ниш 
до окръжния съд на присъдата 
на общинския еьд в Димитров
град по спора из трудовите отно 
шения
инженер-агроном Йо-рдан Мари 
кков, между другото на Марин
ков се приписва в грях и това. 
Това, че познава законоразпоре 
дбите. Оттам и това заглавие, 
не зарад отговор на въпроса — 
дали трябва или не трябва да се 
познават законите, но веднага 
да изтъкнем явлението, че ня
кои хора — не организации, са 
готови, без да избират средства, 
да Цокаоват. че са| прави и то 
тава когато всички обективни 
мерила ги обвиняват, найлхросто 
казано, за необективност.

Но още Негош е казал „Кой 
то се дави за пяната се хваща, 
а над главата1 си подава ръце”.

Защо на Маринков се прехвър 
ля, че добре познава законните 
разпоредби. Защо тъкмо той да 
се хваща за параграфите, той 
на когото Сдружението в Ниш, 
или
(преди всичко то) го е уволнило 
незаконно и на начин който и

то назначил, че оная част която 
ое отнася до наваксване ти загу 
би по труда синово да разгледа 
общинския съд....

За какво става въпрос? Мари 
и-гков бил шеф на експозитура- 
та в Димитровград. Неговите отАч,
ношения с директора на сдруже 
нието не били добри. Сам дире 
к1горът не се стеснявал да! каже, 
че той не може да) сътрудничи 
с Маринков. Миналата година 
Маринков получил

между сдружението и

решение с 
което бил поставен за шеф на 
производството. Такова Яабогг}-•*й#> но място не съществувало 
систематизацията но на „няко
го” от Сдружението не пречело 
нищо да направи това за да мо 
же по лек път да освободи от 
човек с когото не можело да се 
сътрудничи. Така и станало. На 
значили Маринков гаа работно 
място, което не съществувало и

по

Мй*.з.

ЩШФшя
Може би, и покрай това. не

чии желания да; са удовлетворе 
ни, защото Маринков вече ра
боти в друга институция.

Не може да .се каже че в СдрУ

след това го анулирали, а инже 
нер агронома с 11 години тру
дов стаж останал като излишек 
от работна ръка и бил уволнен. 
Междугременно сдружението о,т 
крило гв Алексинац и Прокупие 
нови експозитури, имало още не 
попълнени места на територия-

жението «е познават законите 
и че зарад това ги нарушават. 
Но защо на Маринков се прехвъ 
рля .,че познавал законите”. Ни 
ма това е грях?! Но някои хора 

М. Бакичкарат по своему...някой” от СдружигиетО

Из нашите предприятияправно и обществено-политичес 
общественоки е осъден като 

зло? Не са) ли „някои” от Сдру 
жението срещнали твърда съпро 
тива. когато са опитали да си по 
играят с разпоредбите на зако-

„ЦИЛЕ“ УКРЕПВА 

СИЛИТЕ СИна за трудовите отношения като 
уволнили инженер Маринков 
който 11 години работил като аг 
роном. непосредствено в произ
водството. Или са разбрали, че 
Маринков слабо познава зако
ните и с незаконни решения ле 
сно ще му натрапят решение в 
ръце. Това обаче не станало. 
След тъжбата на Димитровград 
окия инженер общинския съд в 
Димитровград анулирал рошени 
ето за уволняване и премества
не на1 друто работно място, кое
то не било предвидено пп систе 
матизацията и провъзгласил та 
ва решение за яеваконо като 
при това Одружението е длъж 
но да заплати на Маринков вси 
чко на’ което им|а право според 
закона за трудовите отношения. 
Сдружението обжалвало това 
решение до окръжния съд. Вта 
*х>отепекниял! орган потвърдил 
присъдата на .общинския съд к3

С решаването Ца някои важ повишава произзоАителността
на труда. Така например в е- 
дин цех работата, която са въ 
ршели 30 работника за опреде 
лено време, днес я вършат 20 
за двойно по-малко време. С 
изключение на двама — трима 
души месечните принадлежно 
сти на работниците в този цех 
не слизат под 20.000 динара.

Не може да се отрече, че тоя 
успех е постигнат главно зара 
ди раздвижването на вътреш
ните сили — организацията на 
Съюза на комунистите, младе 
жта, ашдиката и др. Обаче не 
малко е допринела и стопанс 
Ката реформа, която със свои 
те изисквания “наложи” на 
предприятието разкриване на
резерви и по-добра вътешнаор 
ганизация.

ни организационни и произво 
дствени проблеми, промишле
ното Димитровградско предпр 
иятие „Циле” застава поздра- 
во ,на собствени нозе. Извест
но е. че години нерел това пре 
дпршАтие работеше със Дагу- 
би, или едвам свързваше двата 
края.

л<.дрелото на р. Ерма,

; ПРОБИТ ПЪТЯТ ЗА пога- 

НСВСКИ МАНАСТИРг
Резултатите от миналия ме

сец с финансовите си показа
тели дават надежда да се вяр 
ва, че дългоочакваният и се
риозно подготвян "преломен” 
момент е настъпил. Цифренни 
те Данни — реализация от над 
40 милиона през септември т. 
г. надминава реализацията за 
първите четири месеца от 1964 
год., взети заедно — показват, 
че колективът е направил пгьр 
вата сериозна крачка.

Оптимистичното настоешие се 
поддържа и подхранва от ед
ни други факти.

Най-трудната част от пътя 
от Поганово — Погаловски ма
настир е. завършена. Пробити 
са канарите през Кодник, кои
то Заемаха повече от 500 метра 
от Пътя. Стойността на досетих 
ните работи на Пътя възлиза 
н"а над 1,500.000 динара.

Тази есен жителите от Пога 
ново и Араговита чрез местно 
самооблагане ще завършат на 
пълно строежа иа пътя за ма
настира и по този начин Пога 
ново ще се свърже с пътя, кой 
то води за Тръяско Одоровци.

М. А.

Пъовата крачка е успешна 
и плодотворна. Остава колек
тивът да настои да се отстран 
ят редица обективни и субек
тивни пречки. Малките оборот 
ни средства, недостатъчната о

маши-.

ч. ч

В течение на цялото първо 
полугодие, а и след това, осо боруденост с "дребни" 
бена грижа е полагана за съг- ни, което затруднява производ

бтвото съществуващото цук- 
таме пебрежпе и несъзнателно

ИЗ БЕЛЕЖНИКА НА ИНСПЕКТОРА ПО ПАЗАРА
ласуване на отделни произво
дствени цехове, уточняване н 
пепрекъсване на верижния на 
чин на производството, зазд
равяване единството в колек
тива н ръководните кадри 
пр. И резултатите не изостана

Занаятчийски спекули в Босилеград ст у отделни работници—изи
скват пълно ангажхгране ипоо 
щрен контрол на органите на са 

и моуправлението и общестзено- 
политическите сили.

Зарад зачестилите оплаква- да търси разрешехте от Общин 
пия иа потребителите име- ската скупщина повишил цепи 
лекторът контролирал хле- се па някои продукти, и д*>уго— 
бните закуски И установил. теглото на .неговите продукти е
че този занаятчия е напра- Ота-малко от предписаното. Та- 
вил две престъпления: без ка например една четвърт бю

рек Петров .продавал по 100 ди- 
сгара, а той вместо да тежи 250 
— тежи само 1(50 грама.

По този начин Димитър Пет
ров панел вреда на мющориитс 
и затова е наказан от съдията 
за нарушения.

Тези дни инспектора по паза 
ра в Босилеград поднел заявле 

. шие отред съдията ва нарушения 
срещу Димитър Петров, съдър 
жа!гел на: хлебопекарен 
вин. *

Да напомним накрая, чо ус 
пехът през месец септември в 
предприятието не считат за сл 
учаон, а вярват, чо предприя
тието занапред ще върви по 
тоя път.

мага- ха.
Чрез по-тясна специализация 

па агронЦиодството намаляване! 
па ) юг)ро! 13ХЮдствеIпгя персонал 
премахване па излишни длъж 
пости, предприятието успешно 
ползва вътрешните резерви и

Дали „Победа“ и/е йобеди сушаша?
строятю угоява към 100 броя 
едър добитък.

Засега частните произволите 
ли не предлагат на кооперация 
та производствен излишек от 
добитък, но за всеки случай в 
„Победа" ще приготвят 2 ваго
на Царевица за добитъка, схь- 
лаж и др. храиа, така че не съ 
ществува боязън за намаление 
на животновъдния фонд.

Продължителната суша зап
лашва да намали животновъд
ния фонд в Забърдието. В земе 
делската кооперация „Победа” 
в СмиловЦи затова още сега 
предприемат мерки навреме да 
се подготвят за зимата.

На няколко места й поле
то вече се готви силаж за до
битъка. Кооперацията ще зази 
ми 1.300 овце и 60 говеда, а по

В. Ст. Николов

Ще се завърши пътя 

през Козарица? вИ
Няколко години се разтака 

строежа на пътя през Козарн- 
ца. Тази осен е накаран строи 
телниия материал и валякът е 
набил известна част от пътя 
от Радейна към върха дта Ко-

М.

Пак е ЬиноЬна „Услут“ зарина.
В Общинската скупщина в 

Димитровград ни уведомиха, че 
тези дни ще се ускори строс-БосилеградсксУГо население о- 

твъд моста има; още да чака до 
като получи вода от ггадателя 
водопровод. Вината за това ио- 
еи предприятието ..Услуга” в 
Босилеград, кюето бави изграж 
Ламето на .резервоара на градс
кия водопровод, макар че нлко 
лко ггьти срокт/г за илгп5рпта

ван. ПрсдприхГГиегю „Услута” е 
получило от комуналния фонд 
2 милиона динара! за дохражда- 
не иа резервоара и за моста ига 
Драговищица. Тези обезпечени 
пари са още от миналата годи
на. Избирателите в Босилеград 
особено онези отвъд Дратовшца 
па се хги.тат до кога „Услуга” 

не_ца работите с бил продължа ще протака работи'.е.

жа на пътя. Населението от 
ЗабъРДис чрез местно самообла §8?, Щ
гане ще помоппс построяване- Ш&т *•••’ 
то па тази единствена съобщи 
тслиа връзка на ЗабъРдпсто с
пептърп иа комуната.

Шо бъдат завършени 2,300 
метра от пд.тя от Радей! 1а гпрез 
Козарина за Димитровград.

Едни цех н ,'Ци.п'"М. Л.■
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■ Група специалисти пю строи
телство изготви преди няколко 
години градоустройсггвогпип 
оп иа
реализация па 
показва, че в ггого има еериоз- 
яи пропуски. На първо място в 
плана липсват пивелациоопги да 
тип и, твърде важни при постав
яме ига постройките. Липсват и 
•глчсои ваокпи геологически да
нни за издържливостта на поч
вата. Тика например в Гуйчаос 
е предвидено да ое сдсоят висо 
иси лемищии строежи мкакар, че 
според прецонка на специалис
тите тези терен не е подходящ 
за такива1.

Пропуски стават и и напълно 
ш-гето ала съществуващия града 
уотройотпои план. Някои част
ници например 1ге спазват пла
на' и строят по своему.

ггл-
Босилеград. Досегашна 

този план обаче

Кой е резерва?
Всички са сч,гласни, че са лшого. И изчисленията пот

върждават това: докато във федерацията средно на един слу 
жащ се падат по 400 граждапи-странн — в димитровградската 
Общинска скупщина се падат към 300.

Новите стопански мерки налагат по-пълно и по-рацио
нално да се използва труда иа 'всекиго. Именно, значи, това 
налага известно чпело от служащите в Общинската скупщи
на да отидат иа друго място, в стопанските организации и 
учреждения. '

Всичко вървеше добро докато да се стшне до прилага
нето на мерките. Сега всеки си пази мястото и доказва, че 
не той ами друг служещ тряова да отиде.

След съединяването на някои отдели в Общинската 
скупщина числото па тия, което трябваше да потърсят ра
бота на друго място стана 9. Съветът неотдавна приел новата 
спстематизция на работните места. И това мина без много 
трудности. Трудностите изпъкнаха сега — когато трябва 
практически да се изпълни и онова, което най-миого засяга-

На заседанието на съвета в Общинската скупщина от 
29 септември се разгледа положението и се взе решение кой 
да бъде уводен. От 9 членове на съвета — присъствували 6. 
След шестчасовп разисквания съветът взел решение. Това 
решение обаче веднага падна под удара «а критиката на оси 
чки. От него не само, че не са доволни ония, които получиха 
откази. Изразяват недоволство и обществено-политическите 
фактори.

В Общинската скупщина в Во 
юилеград за сега не се предпри
емат сериозни мерки за да се 
сложи оорай на тези строежи. Е- 
дио и също лице и одобрява пла 
нозете, и поднаСя па явления 
против нарушителите. Това ли 
це обаче не е специалист.

Затова един ден може би ще 
стане въпрос кои е виновен за 
безплаиовото югроителсГлзо в Бо 
силеград. Тогава може би ще 
се наложи и мпюжина' частници 
да останат без покрив. Този въ 
проо налапа неотложно разглеж 
дане.

: '• ' -
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А ето защо.
На първо място, съветът е решил да бъДат уволнени 9 

души, без да е нмаЛ едно обстойно предложение на комисия, 
или компетентни лица. Значи на съвета се е излезло без доб
ре да се съгледа положението.

Друго — не може да се разбере какъв критерий е имал 
съвета, когато взема решение да се даде оТказ на квалифи
цирани лица, а остават да работят — неквалифицирани, или 
с непълно образование. И сега вместо значи с тези мерки да 
се подобри квалификационната структура на личния състав 
в Общинската скупщина — той се влошава? Дава се отказ д.а 
речем на лице със средно икономическо училище, а остава 
да работи служащ със средно образовние на работно място, 
за което според най-новата систематизация се търси средно 
икономическо училшце!

Не може да се приеме обяснението на председателя на 
съвета в Общинската скупщина, че съветът е имал предвид 
кои места се закриват с новата систематизция. Защо тогава 
не се извърши размествание и — техните места да заемат 
квалифицираните. Освен това на известни работни места са 
останали и хора провинени и осъждани ...

Причините за приемането на такива решения на съве
та може би водят и оттам, че в този колектив има елементи 
На създаване на известния групи, които защищават лични ин
тереси. А смеем ли да позволим личните интереси да надде
леят обществените?

Поставя се въпрос: защо активът на Съюза на кому
нистите не е обсъдил положението навреме? И дали ще бъде 
валидно това решение на съвета, когато в него има толкова 
сериозни опущения?

В. В. НОВА УЛИЦА В ЛЕСКОВЕЦ

Босилеград

ЗАПОЧВА ЕСЕННОТО ЗАЛЕСЯВАНЕ
Тези дати в Босилеград ската 

комуна започват! военните ак
ции по залесяването- Планът е 
разработен в подробности във 
всяка 'трудова бригада и е при 
ет на заседанието на Общинс
кия отбор на гораните към сре
дата на септември т. г.

Есенната акция по залесява
нето е продължение на пролет 
ните акции, когато бяха залесе 
ни от планираните 100 ха за 
1965 година — 35 ха. През- есе
нната кампания трябва да бъ
дат залесени 65 хектара. Проле 
тните акции на гораните бяха 
резултатни, обаче планираните ’ 
повърхности не бяха залесени 
съвсем. Тогава' бяха 
3.432 трудодена. В сегашната а 
есенна акция трябва да бъдат 
постигнати 5.630 трудодни па' да 
бъде извършен годишният план, 
Времето дава възможност за о- 
съществяване на плана, но не 
всички зависи от него. Необходи

ма е добра организация, солид
на) 'Предварителна подготовка 

на земята и др.
На споменатото заседание на 

Общинския отбор ка гораните 
бе обсъдена дейността и на учи 
лищните бригади. Констатира 
се. че през читиригодишното съ 
ществуване на гораяската орга
низация са постигнати добри 
успехи и че има примери за по
хвала- Но някои училищни ДРУ 
гари проявяват недиодшлини- 
раяост, а това вреди много на' 
акциите. Има примери на лошо 
притотовяване на земята, на не 
брежно засаждаме на дървчета 
та. а всичко това довежда до 
там дръвчетата да изсъхват. В 
тоя случай земята) е само заета, 
дръвчетата се разхищават, а се 
губят дни, хотгго иначе биха мо 
гли да се използват за редовно 
обучение.

За' насърчение на бригадите О 
бщинският отбор ка гораните в

Босилеград за осъществени ре
зултати в залесяването пгрез 
1964 година е разделил на брига 
дите награди възлизащи на 582 
хиляди динара. Сега на после* 
ното заседание за успехите в 
пролетната кампания по залеся 
ването е разделил сума от 33® 
хиляди динара. На бригадата' в 
Долно Тлъмино е подарен и е- 
дин транзистор. В пролетната а- 
кция най-добър успех е пости 
гнала ученическата бригада от 
осмокласното училище в Боси
леград. Тази бригада е залесила 
5,50 хектара и е окопала площ 
от 4 хектара. За извършаването 
на тези работи бригдаагга е раба 
тила 816 рудодни. От селските 
бригади най-добра е бригадата 
на село Жеравино.

- -егш
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По следите на документи от Втората световна война пратени срещу бандитите «а капитан 
Йова Йованович. Освен брат ми в Ниш 
с била' арестувана и бита в Гесталото й 
сестра ми. И сега' дрябва да плюя на в си 
чко и да дам местото си на по-лоши от 
мене. Никога! Не давам без кръв своя 
труд. Народът е с мене, защото с оръ
жие в ръка бях край него. моят щаб е 
силен, пред моите куршуми ще падне, 
всеки, който се опита Да посегне върху 
моето”.

КУИЗАИНГОВЦИТЕ ЗАД КУЛИСИТЕ
Капитанът Йово капва: ..Стана една 

ладпревара за постове. Искат хората да 
бъдат чисти, но са сгрешили много. Ови 
клали са да се ползва!!’ с предимството 
на режима и докато беше по-лесно да се 
служи на окупатора си - уолужваха един 
ва друг. Сега. когато машите акции се 
дигнаха те идват и искат да бъдат ко
менданти иа корпуси. Искат да' променят 
ходела защото там вече не им харесва 
храната. Моят щаб е станал аиил за пр° 
падналите майори. Искат какъвто и да 
било пост. Когато миналия март пристиг 
«ах в тази околия молех да ми изпратят 
по-стари офицери, но не получих нито 
един. Всички бяха си заели мрсгга като 
окръжни началници. командири на отря 
ди и подобно. Раскарваха се с гервЛамсхп 
автомобили, гуляеха, а из тук по гората 
си чупех врата. Сега, когато чергата им 
се измъкна под краката ето ги в нашата 
организация. Всички искат да команд
ват, да гледат от високо, да имат «подчи
нели и упрекват един друг. че са неди- 
чевци. че сътрудничат с окупатора. А 
всички си мислят че са коменданти, вие 
ши офицери, заслужили хора и патрио
ти, които сега се борят, а след войната 
ще имат възможност и да се посмеят на 
някои работи.

Комендантът на' корпуса, капитан 
Йова Йованович е ожесточен от опитите 
на висшите офицери да го свалят от този 
пост. Той ги знае кои са- Затова в писмо 
то до> делегацията на върховната команда

хранявах щаба «а армията; и придружа
вах коменданта на армията генерал Ян
кови гч, помощника на генерала Перо 
Вук и началника! на щаба генерал Джор- 
ме Глишич. А когато з Би леча те се пре 
дадоха на италианците и генерал Малой 
кю ме уверяваше, че съм щял хубаво да 
живея край него, ако се предам, аз ре- 
ших да нхг се предавам. Избягах със 
своя фелдфебел и след дванайеоет дни 
свръхчовешюи усилия през снежните 
боснееки планини, къде.то германците у- 
биха фелдфебела аяи, пристигнах 
нина Копаоник. Лутах, търсех другари
те офицери, но не ги намерих. Къде бя- 
ха тогава да 'ме ттриомат под свое коман 
дехваме.

кралската 'войска в отечеството тойна
пише:

..Работите, боже ми прости, се обър
каха както в бивша Югославия. Прене
брегват ни нас, най-старите нелегални и 
непленени офицери. Къде оа тези майор 
чета били да ме приемат от 6 до 18 аЛ- 
рил Бяха ое скрили на жените под мръс 
нигге поли. бяха хвърлили пагоните си 
и не дишаха. Знай ги аз тези офицерски 
курви. Идваха при мене, под моя комай 
да' и майори и полковници, само да спа
сят живота см. Подсмиваха им се и де
цата. Защо тогава не приеха командване 
го и не ме приеха като капетаптче, но оа 
мостоятелно образувах хвърковап® чета 
и бях единственят защитник на моста. 
Министърът го знае това. Питайте го...”

За да запази своя комендантски пост! 
капитан Йово е готов да се сражава с 
майорите.

„Тъй кат0 вие сте изпратили при 
мене кърджалията Попович. германски 
слуга, м(оля ви да не пращате вече кико 
го защото ще му одрежа главата. Днес 
при мене бяха комендантите на Морав
ска, Ражанска и Алексиначка бригада. 
И на тях съм заповедял да убияг всяка 
хаймана, която идва с кома кай искания 
да поеме моя корпус. На края могат да 
се, яват и досегашните германчета да 
приемат коминдатата1. И тъй като са пх> 
гстари от мене аз като капитан не бих 
останал ни на фелдфебелски пост. За 
това нашествие на хайманите съм извее 
тил и майор Джурич. За всички, които 
са погазили клетвата аз имам куршуми- 
В горския щаб на Йово Йованович се 
живее и работи и умира с песен.

Така капитанът — комендант уведр 
мява върховното комндване, че неговата 
цел е постът и че няма да се откаже. 
Значи, задкулисната борба няма край.

Все пак краят дойде. Докато окръж 
ните управители, полицейските начални 
чи и комендантите водеха борба за по
стове. щастието ги напусна!. Очакваше 
ги еднаква съдба — те бяха загубили 
битката и против комунистите и против 
сами себе си.

на пла

Йово знае какво трябва да прави.
Изпра! ил едни в пленничество. други в 
чужбина, а той избягал в босненските 
планини за да стане комендант. Защото 
като капитан кой би го знал, а каро ко 
мендант го знаят всички.

По време на априлската, катастрофа, 
значи майорчетата пи няма|. Хвърляли
пагоните си, предавали ое на германци и 
италианци, а той ке бил такъв. Бил хра 
бър:

„Тридесет дтьти атакувах устатите 
и италианците. Бях ранен в гърдите, а 
югославските офицерчета, курви такива, 
бягаха. Пред очите на армейския комеи 
цант генерал Матойко, със седем войни
ка плених две оръдия и една картечни 
на докато действуваха. Защо не излязо
ха тогава тези майори и коменданти. О- 
безпечавах със своите хора минаването 
на правителството през Гацко и на са
мия крал. Отнех с атака 15.000 килогра- 

злагго от Народната баяха в Мостар 
л с камиони го прекарах до Билеча, о

• . „Заради мене и брат ми бе пре
бит в Белград, а’ сега идват нисшите да ое 
кичат с '.чойте пера. Давам частна дума, 
господин гвнера!л. че ще избия всичзси 
тези курви ако оПново ое вестят. Нека 
изтърпят всичките мои страдания, пък 
тогава можем да приказваме.

Господата предатели няма да могат 
да се изкупват на моя сметка. Този хгьт 
ще останат в коша. Докато лекувах ту
пала, гладувах и ме ядеоса въшките, те
зи майори се разхождаха с германски 
автомобили надзиравайки плотерите

ма
К е а йиз-
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОСРН В 
ДОБРИ ДОЛ

поради ниския пето—доход на 
един работник.

Според инструментите и Ди
митровград сксгго селско сгго пан 
ство в социалистическия сектор 
е в добро положение. Това е една 
1Ка страна на медала- От друта 
страна, с по-добрата организа
ция от шестте кооперации ако 
се образува една — биха се ..от 
крили” големи вътрешни резер 
ви. Трябва да поставим един въ 
проо заедно с читателите: кол
ко ще се спестят аредства ако 
в администрацията вметсо 65, 
колкото са сега — работеха са 
дго 15 души, ‘г. е., ако в счетово 
дните служби бяха заети най- 
много 8 специалисти?

Ако броя на заетите в адми
нистрацията се сведе на нуж
на мярка а вместо професионал 
но неподготвените лица' местата 
заемат специалисти 
фондовете ще нараснат още по 
вече и работите ще тръгнат мвд 
го по-добре.

За тези и други предимства 
на интеграцията в селското сто 
панство между другото стана 
дума на страниците на нашия 
вестник в рубриката ..Дневен 
ред тга димитровградското селс 
гео стопанство". Нуждата за ин 
.теграция политическите факто 
ри и самоуправителните тела в 
Общинската скупщина, както и 
специалистите оценяват ката 
необходимост са подобрение на 
селското стопанство. С това са 
съгласни и някои хора в коопе 
рациите с-го конкретни резулта
ти още липсват. Сега коопера
циите трябва да подемат иници 
атива и да се борят за! най-до
бри решения в селското стопан 
ство. Зашото накрая интеграци 
ята е проба за земеделските ка 
операции в Димитровградско. 
Отношението към този въпрос 
както и към овчарството, сгай- 
добре илюстрира колко коопера 
циите и кооперативните съвети 
са в състояние да съгледат сми 
съла ма дългосрочните задачи 
в селското стопанство. Тук ще 
се види какво те ще предприе
мат от своя страна бързо да се 
реализират основните насоки 
на реформата, в която иятегра 
цията заема видно място.

С/оЬорни
добродолци

Салто до преди година добродо 
лчаки се числеха към слабоак- 
Тивките. Тази година обаче по- 
дружницата на Ооциалисличее- 
кия съюз работи с голям успех 
Чрез местно самооблагане и до 
броволна работа добродолци раз 
решават местните въпроси.

Активността не престава. Та 
зи есен подружницата на Соци
алистическия. съюз взе реше
ние за потрояване на малък во 
дояж на Милевска планина, ко- 
Ии\о да служи за напояване на 
обработваемите площи. Реши ое 
специалисти да изготвят план 
за провеждането на тази акция 
и след това да се мине към де* 
сГвие.

тогава

На събранието се взе 
ние и на разширяване и поиграя 
ка на пътя Добри дол — Боси
леград, който не е в добро със
тояние.

Много въпроси поставиха до
бродолци и във връзка с нови
те стопански мерки.

Като добри производители на 
ябълки, добродолци се интересу 
ваха пласимента на тази стока 
на пазара. Това беше и повод да 
Г/ьде разкритикувана коопера
цията в Босилеград зарад не
правилната политика на изкупу 
пане на ябълките. Става въпрос 
за това, че кооперацията купу
ва ябълките от производителя 
по 80. а ги продава на пазара 
— по 150 — 200 динара 
грам.

реше-

Димитровградските кооперации пред изпит
Дали овчарството е нерентабилен отрасъл?

Новите стопански мерки пос
тавят пред земеделските коопе
рации нови задачи и изисква
ния. Новите цени на селскосто
панските произведения обезпе
чават и условия за по-пълна о- 
риентация към интензивно про 
изводство. В Димитровградско 
Селското стопанство още е екс
тензивно, а отговорността на 
кооперациите в прилагането на 
агро и (зоомерките става вое по- 
голяма, особено в овчарството.
В този селскостопански отра
съл следва да бъдат постигна
ти . по-високи добиви.

Кооперациите обаче най-ь. * го делското производство като съ
то.,се заканват на рвчщтствота- 
Казват. след ограничаването на 
цените на вълнатаЛиЬсожата, те 

щели да илгат загуби. Затова и 
-не искали да влизат в дефици
ти. Това не напълно е погреш
но, но едностранчиво. Подкре
пим ли /тези становища н.а коо
перациите към овчарството. за 
което има условия по пасища
та на’ Стара планина, Видлич и 
Гребен — значи да отсечем 
клона, върху който растат перс 
пектините на селското стопанс 
тво в този край. Това би озна
чавало отричане на условията 
за животновъдство в Димитров 
градско. Между другото, да на 
помним, че авторите на перепек 
тивните планове на комуната 
подчертават, че развитието на 
комуната виждат именно в ин 
тензивното животновъдство.

Анализите на специалист по 
животновъдство при земеделс
ките кооперации досега едно
странчиво гледат към този въп 
Рос и положението на животно 
еъде.вото в новите условия и Дали слабо продуктивната пла 
новите цени на селскоьтолаис- 1НИНСКИ 3<?мя може да бъде по- 
ките произведения. Дали само продуктивна?
ч,аРад това. че няма пазар за Специалистите и полученият 
«ожите и вълната трябва да1 се в(!Че оПит показва, че същесгву 
,/Ликвидират’ и с! адата овце. ват благоприятни ВЪЗГМожности 
Иоито бяха рентабилни и в екс- и уСЛОВИЯ в планинските райо- 
■тензивното животновъдство в за масово производство на
цаШия край? Да напомним са- картофи овес, ечемик, овощия.

че кашкавалът сиренето, каюТО и ’за угоЯВане на едър и 
месото и др. селскостопански добитък. Тези възмож-
прризведения са по-скъпи, от- пости обаче още не са използ- 
ЮОлкото преди реформата Очи- вани 
та се че кооп(| зд цците^са в побла 

Гоприя^но положение и покрай 
това. че е ограничена продаж
бата на кожи и вълната. По-

жени големи средства и дълго- 
н лишен труд. Ако към това се 
добави и факта, че добивите са 
пед югославското 
млеконадоя е слаб .тогава изво 
дът се налага сам, че Димитров 
градското овчарство, с подобре 
ние храненето на добитъка, раз 
лични зоомерки и др. условия 
— може да дава много по-добри 
резулсати отколкото сега. Тък 
мо тук трябва да се търси ..спа 
сението” от „нерентабилността'’ 
на овчарството.
Големи си възможностите и 
изводствените разходи в земе-

ировождащ отрасъл на живот- 
новъдегвого. И покрай това, спо 
ред изчисленията!, излиза, че в 
края на производствената годи
на земеделските кооперации ще 
имат към 37 милиона 
за фондовете .вместо 35 колко
то планираха преди новите Сто 
пански мерки.

Излиза значи, че ако коопера 
циите се ориентират към иитен 
зивно селскостопанско 
еодсгво ,ако произведат повече 
сз~бки за пазара, и тяхното по 
лажение ще се улесни. а с то
ва — и личните им доходи ще 

нараснат, които сега се ниски

равнище, че

динара

произ-

за
кмзго-
Б. В.Милош Бакич

с—■ -
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ОПИТЪТ НА ДРУГИТЕ

НЕ ГОЛЕМИ СТОПАНСТВА, А СЪТРУДНИ
ЧЕСТВО СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ

и Брус. Той каза, че коопераци 
ята в Крупан приозвежда кар 
тофи на около 100 хектара и то 
на- 800—900 метра надморска ви 
сочила. От тези 100 хектара ое 
получават средно от хектар към 
три вагона картофи и 4 хиляди 
килограма овес и ечемик. ТВзи 
кооперация с частните произво 
дители прави изкуствени лика 
ди «а пространство от 700 хек 
тара и същевременно меки по 
родистия състав на едрия доби 
тък.

И кооперацията в Брус също 
така постига значителни резул
тати.

В средите на агрономите пре 
обладава мнението, че в плашш 
ските райони на Сърбия не тря 
6бп да се образуват големи об
ществени селски стопанства, но 
да ое създават малки отопанст 
ва при земеделските коопера
ции. които да сътрудничат по- 
здраво с частните земеделски 
стопани и със силата’ на приме 
ра, с демонстриране на постиг
натите резултати в производст
вото да приобщават земеделски 
ге стопани към с*трудничество 
с кооперациите. По такъв на
чин главните производители на 
месо, млечни произведения, кар 
трфи. овес и други продукти 
в планинските райони би тряб» 
вало да станат частните земе
делски стопани.

лен тор увеличава сенодобива с 
четири до седем килограма.

дребни овощия. Ог един хектар 
селекционирано цариградско гро 
зде. боросници или къпини мо- 
га.т да се получат около 2—3 
милиона динара приходи. Вкспе 
циментите извършени в Крупан 
потвърдиха това и сега змедел 
оката кооперация в Крупан пра 
ви къпинова плантация на про 
странство от 200 хектара.

Също така успешни са и опи 
тите по отглеждане на овце и 
угояване на агнета и едър доби, 
тък. Оказва се, че угояването 
на добитък на свободна паша е 
сравнително по-ефтино. Дори 
разноските са миого по-мйлки. 
отколкото когато добитъкът се 
угоява в равнините.

Общо, планинските райони в 
Сърбил биха могли в ороонител 
но кратък срок да станат голе
ми производители тга месо, млеч 
Iги продукти, вълна, картофи, 
овес. овощия и на други про
дукти. необходими и търсени 
от домашния и чуждестранния 
пазар, от преработвателната 
промишленост. Това, разбира 
се. е възможно ако се положат* 
съответни усилия от селскоето 
пат токите служби, земеделските 
кооперации и частните произво 
дители.

Интензивно земеделско лроиз 
водство. считат специалистите, 
може да бъде успешно до 1.300 
м. надморска височина. При то 
ва положеаше 60°/о от обработвпе 
мата земя в плаяштште райони 
е година за отглеждане иа кар 
тофи, овес и други култури, а 
па останалите пространства тря 
бва да бъде организирано произ 
водство иа треви и сено. като 
се извърши мелиорисване на

Две трети от централна' Сър-
районибия заемат планински 

със слабо и примитивно обра
ботване на земята. Големи прос 
транства изобщо и не се обра
ботват. Добивите от житни кул 
тури са много малки, а живоно 
въдството е слабо развито. Пре 
обладават дребни овце и домаш 
нит е пссоди едър добитък. На
селението от тези краища, за-

ВЛАСННА СЕ РАЗОРАВА

На 1200 м.,надморско равнище 
на планините Варденик и Че- 
мерник край Власина са полу 
чени в масово производство 30 
хиляди килограма картофи о- 
хектар. Край Власина са разо
рани някогашните утрини и с 
помощта: на селскостопански спе 
ниалисти е произведен висогоока 
чествен картоф, употребим за 
семе и за пазара. Отбелязани са 
значителни резултати в угоява 
пето ага добитъка по коопераци 
ите от този район. Всичко това 
обаче е началото. Специалисти 
те вярват, че в планините Вар- 
деник и Чемершис е възможно 
да бъдат угоявани 20 хиляди 
глави едър добитък и около 100 
хиляди овце и агнета. Власите 
кият район моите да стане гол
ям производител на картофи. 
Сегашните добиви са чераикител 
по низки — оредно 8.000 кило
грама от хектар, обаче се пола
гат усилия за удвояване иа до 
бива. Иа експериметални пар 
цели оа получени 25 хиляди ки 
дограма картофи, и значително 
високи добиви на овес и ече
мик.

Драшко Чолич също така из 
тькиа някои характерни .резул

рад малките приходи от селско 
то стопанство, напуска селата и 
търси поминък в промишленост 
та и другите неземеделски от-

ЛОВЕЧЕ ОТ ТРИ ВАГОНА 
КАРТОФИ ОТ ХЕКТАР

рзди тези ограничения всички 
Те кооперации заедно имат 9 ми 
лиона динара по-малко, а с по 
вишеиието цените чт останали 
те селскостопански произведе
ния получават към 20 милиона 
динара, без да се вземат пред
вид десетина 
Ще бъдат получени от угояване 
то на 200 юнци. ОамЪ 70.000 ки 
дограма
Цени им донася 12 милиона ди 
нара.

правени от 
селскостопанските служби в ия 
кои планински райони показа
ха. че от един хектар е възмож 
по да се получат над три ваго 
на висококачествени 
Това го заяви агрономът Драж 
ко Чолич, съветник в Центъра 
за развитие на селскостопанска 
та продукция в СР Оьрбия.

И «е оамо картофи. Постигна 
ти са големи добиви на овес и 
ечемик — към 4.000 килограма 
от хектар. Това е четири пъти 
повече от средните добиви, кои 
то осъществяват частните про 
изводПТели, От мелиориааните 
ливади са получавани 10 то 20 
хиляди килограма сено или пет 
пъти 
добиви.
Големи са възможностите и за 

отглеждане на таканареченитс

Ек спори менпгите.

картофи.
милиона, които

кашкавал по новите

Реформата, освободи 
перациите от много задълже
ния и им обезпечи към 14 мили 
отга динара съвкупен доход. И- 
ло общо — новите мерки дават 
на. земеделските кооперации в 
Диг/гитровградско към 45 милио

коо-

на ливадите и пасищата или се 
сОДздадаТ 
ВложетшяТа могат бързо да бъ- 

Мипералиите

изкуствени ливади.

дат възвърнати, 
торове например обикновено сеповече от обикновенитена а отнемат — само 9 милиона.

Защо сега да острим касале- 
ки ножове за овцете? А добре 
«наем, че за тези стада са вло

хвърлят през март или април, 
а сенокосът става гцрез юли или 
август. Един килограм минора- ДI (. Н1 (Гр О (1,рХ10 О К11 К<Ш1К»ООЛ
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В дома на някогашния шс.юхранишел на Георги Димитров в Ниш

Заслужено признание КАТАРИТЕ ИА ГОРНИТЕ ДИХА
ТЕЛНИ ПЪТИЩА

Преди един месец Ниш поое 
ти директорът на лайпцигския 
музей „Георги Димитров". кой
то ое запозна с хората, които са 
работили И придружавали Геор 
ги Димитров в Ниш слея него
вото емигриране от България. 
Межда' другите директорът на 
музея др. Ханс Борхад се запоз 
на с МЛАДЕН ДЖОРДЖЕВИЧ 
— МАДЖА, сега пенсионер. кой 
то тю време на пребиваването 
на Г. Димитров в Ниш беше ак
тивен сътрудник на Драгиша 
Никотин, секретар на местната 
партийна организация. За иего
ните заслуги и проявена храб
рост около пазенето на Георги 
Димитров в Ниш м[узея „Георги 
Димитров” от Лайпциг го удос
тои със значката медал на музея 
с няколко спомен-скимки от Лай 
ггциг и портрета да другаря Ул- 
брихт.. По този случай посетих 
ме другаря Младен Джорджевич 
и водихме с него разговор за 
дните, когато той като млад ра- 
бтник най-акп шно работеше за 
укриване на Димцсов.

В къщата на Младен Джорд- 
жевич .която се намира на у- 
лица Еронимова 31. сядало обед 
нямаше гавкой. Почукахме на 
вратите и преди някой да се о- 
бади, веднага забележихме, че 
сме на прав ггьт 
квартира пришгчаше на малък 
музей. По стените закачени спим 
ките на другаря Тито. Димит
ров и снимката, която скоро по 
лучи от Лайпциг на другаря Ур 
брихт. На масата ст лявата стра 
на много снимки на известни 
партийни работници от Ниш. 
рисунки. Вестници ;и докумен

Та улица на Ниш х по това вре 
ме ни спря един човек, който 
принадлеже към риволюциоино 
то движение. След кратьас раз 
говор между тях Жарко ме из
вика да тръпнем заедно в кръч 
мата1 „Нациюнал” в центъра па 
града къдсто имаше много бъл 
гареки емигранти. В един ъгъл 
на' кръчмата седеше един човек 
с мока шапка, черни мустаци и 
слабичко лице.

Това беше Георги Димитроп. 
един от иай-изгъкмати е ръюопо 
допели на Комунистическата 
партия па България .агойто заед 
но с Коларов беше премитал 
граавщата след раргрома ма Сеп 
темврийското оъогаиие. Той бе
ше при хванат от нишките алеги 
вмети, право в къщата ага Дра 
гиша Ниаоетич, който по топа 
време живееше в Шуматопачаса 
улица (днес ул1ща Анета Андрее 
В1гч № 13).

— Аз бях определен да бъда 
на пост всяка вечер пред тази 
къща
Джорджевич. — В джоба си и- 
мах пистолет и по цяла нощ се 
разхождах по двора скрит от 
погледите ма съседите.
Другарят Младен Джорджевич 
има много спомени от това револ 
юциошго време и дружбата му 
с българските политически еми 
гранти. които напуснаха своята 
страна за да продължат борба
та в Югославия. В лицето на 
Младен Джорджевич и още 
много мдадежи-комунисти те на 
мериха близки приятели и сът
рудници. Затова работата на е- 
мипрантите в Ниш беше подло 
могнаТа от местното население.

Младей Джорджевич беше са
мо един от по-смелите.
Между множеството доасументи 
и изявления за революциоашгата 
дейност можахме да прочетем, и 
изявлението нц Лазар Дсдиер, 
който между другото пише:

Най-честите заболявалия, които се появяват при нас
тъпвано па резки лримели па външната температура пролет 
и есен — са катаралиите възпалена.

Пол наименованите остри катари на горните дихател
ни пътища се разбира възпаление па лигавиците па носна
та кухина, гългача, гръкляна и горната част па трахеята. 
Поггякога острите катари имат епидемичен характер, преди
мно тези, които се причиняват от вируса — например грипът 
и хремата —• и които нападат голяма

Оп»е съществува убеждението, че острите катари се 
причинявали от простуЛяване. Но простудата и другите въз
действия па околното среда, влажността задимеността и за 
нрашепостта па в'ьздуха, колебанията в атмосферното нала
гане) са само причини, които предразполагат към заболява 
пия. Сухият въздух също оказва необлагоприятно 
върху лигавицата па дихателните пътища на хора, които ра 
ботят и живеят в помещения с централно отопление.

Между катарите първо място заема ОСТРАТА ХРЕМА. 
Тя е едно от пай-разпространените инфекциозни заболява- 
иия, които се срещат у нас. От остра хрема хората обикнове 
но боледуват по няколко пъти в годината. Хремата се при 
чипява от вирус, който се предава пряко или чрез капкова 
инфекция. Заболяването протича от една седмица до десети 
на дни. Появява са главоболие, обно неразположение, обик
новено с нормална и Рядко с покачена температура. Отнача 
ло се явява дразнене и сухост в «оса и г-ьрлото, придружено 
с често кихане, сред което носната лигавица силно се поду 
ва. По-Късно отделяне на слузгш, а на третия и четвъртия лен 
на гнойни секреции. Острата хрема обикновено е леко забол 
яваие, което не причинява усложнения у възрастните хора, 
обаче за кърмачетата и малките леда представлява сериозн0 
страдание, което се отразяза на Релия организъм, а поляко 
га се стига и до сериозни уедожения. Кърмачетата имат тес
ни носни проходи. При хрема лигавищата се подула и запуш 
ва и0са. Те не са привикнали да дишат с устата си и не спят 
спокойно и често се събуждат. При кърменето трудно боза 
ят, приемат малко количество храна и бързо спадат на те 
гло. Инфекцията от нсса нерядко засяга 
ни или ушите, а
телни пътища като се развиват трахеите или бронхит.

Второ важно заболяване, което причинява катарални 
възпаления на горните деханите пътища, е ГРИПЪТ. Това 
заболяване често приема епидемичен характер. Грипът запо 
чва с висока температура и силно главоболие. Хремата се 
проявява с изобилна секреция често примесена с кърв По 
някога се явяват крвотечения от носа. Лигавицата на гърло 
то се зачервява силно и нерядко се появяват точковидни кър 
вави петна, осооено под мекото небце. Грипът причинява чес 
ти [възпаления на гръкляна — остър каталарен ларингит. По 
някога у децата се появява (От две но шестогодишна възра 
ст) лъжлив круп, характеризираш се по силен пристъп на 
задух, които внезапно настпва нощно време. Най-често усло 
жнение е бронхопневмонията. Ет0 защо при зсяко катарално 
Възплнение на горите дихателни пътитьа трябва да се пот-ьР 
си помощта на лекаря който ше установи да,ш се развива 
лека и безопасна простудна инфекция или трза са начални 

някоя Тежко Развиваща се вирусна инфекция 
като грип, морбили, полиомиелит и др. При това на самите 
болни биха се дали напътствия 
ви хора като избягват свободно 
разнасят инфекцията.

част от населението.

влияние

спомня си другаря

неговата

Младен Джорджевич

околносните кухи 
понякога преминава и към долните диха-, .Известно 

Джорджевич е бил куриер в Ра 
ботническия дом в Ниш през 
1923 година. Известно ми е че е 
гноял на пост пред зсьщаяа в 
която е пребивавал 
Геороги Димитров и Васил Кола 
ров Другарят Младен е често бил 
арестуван в нишката крепост у 
частвувал е в демонстрации на 
работниците, избягал ог затвора 
през 1927 година, когато е бил 
|?|оестуван зарад разпространя
ване на „Борба’’ и „Организо- 
сан работник”.

Това е само един малък о къс 
от биографията на един от мно 
гото сътрудници от Ниш е бъл
гарските революционери и един 
от по-смелите телохранители на 
Георги Димитров в Ниш.

ми е .че Младен

ти.
илегално— Да, аз съм Младен Джордже 

вич
хранител на Георги Димитров.

Бяхме вече сигушш. че приз 
нанието за което чухме от хора 
та, действително е получил. На 
ревера на работническата блуз 
ка беше поставил медальона «а 
лайпцигския музей.

— Това признание малко ме 
зарадва и аз с право се гордея, 
че нося това отличие на музея 
..Георги Димитров’’ от Лайпциг.

На Пост в Шумашовачка 
улица

каза някогашния тело-

да предпазват околните здра 
да кихат и Да кашлят и да

Другаря Младен Джорджевич 
яи запозна за първите си кон
такти с великия революционер 
Георги Димитров;

— Тези дни разхождах се с 
Жарко Груич, шивач из главна

Цв. КолевБ. Николов

ЕСЕННИ СРЕЩИ В ГОРНА ЛЮБАТА
Срещите ми с (орнолюбат- 

чани още ранното утро на тоя 
есенен ден. По шосето към се 
лото скрибуцаха претоварени 
коли с отава. През облак прах 
се ют^ертаваха силуетите |На 
плещатите горнолюбатчани.

Един планенец, със сплесно 
то лице, по което личаха реА 
ки жълти косми, сви колата 
и препречи пътя. Опитваше се 
с дребните кравички и прето 
варените коли да поеме тес
ния път през баира за отсрещ 
пата махала. Кравите се нап 
Репнаха навииха се, запънаха с 
все сила заскръЦаха но не може 
ха да се изкачат по нофш път. 
Стопанина здравата държеше 
оглавника', Опита се още вед- 
наж, но не успя. Една псувня 
излетя от засъхналото му гъР 
ло и той пусна добичетата да 
отпочинат. На крачка от тях 
седна и той:

умение. Ето, за едно юне взех 
150.000 динара. ПъК колко вре 
ме и труд трябва тези пари да 
изкараш по строежите.
, ... Когато пристигнах в се 

лото то беше вече на крак. Ес 
еняото сълнце бе излязло две- 
копрали над хоризонта. Пог
леднах около. Селото ограде
но с високи баири. От север 
величествено ^търчаха върхо 
вите на Весна кобила. От един 
ия допираше бърмчркето на ма 
шини. Това миньорите от Бла 
годат влизаха IЕ) уфобата на 
високата планина.

50 милиона, мостът 
река”, пътя през Явор,—стро
ени на доброволна база и чрез 
Местно
шевават и хубавите горнодюба 
тски Къщи. От 300 към 250 са 
пепетроени след освобожденй 
ето. Те по нищо не се отлича 
ват от градските. Строени ст 
твърд и качествен материали 
добре обзаведени. ОсЦен съв
ременни мебели всяка втора 
къща има транзистор.

Обаче има още проблеми за 
решаване, населението полага

с могъща крачка но за всичко 
т0ва не е допринесло само 
строителството вън. Загриказ 
вате ли с някои стопани от 
селото, ще ви разправят как са 
успели да получат по-големи 
добиви от миналата година, 
как по-пълно обработват зем
ята, как добре угояват доби
тъка, ползват минерални торо 
ве... А някога това не било та 
ка! Но ведно с това ще чуете 
и много забележки по адрес 
«а земеделската кооперация, 
която не се гриже много за 
подобрение ца селското сто
панство.

Впечатление ще ви Направи 
и това, че горнолюбатчани са 
единни във всяка акция. Че 
как иначе да се обясни изгра 
ждането на училищната сгра 
да, чиято стойност надминава

на „Сува

самооблагане. Воду-

IЩШМ

големи усилия за подобрение
на съобщителните

Мина малко и на площада в 
селото започнаха да прииждат 
хора. Имаше някъкъв Събор. 
Но той за тях не е обиколен. 
ежите до като не падне пър- 
привършват селскостопански
те си работи. След дъдготоай- 
ни усилия през 
щини ей ги сега -тук,
Дат да се

връзки-
През зимата те са почти отсе 
чени от 
Весна

света. Пътят през 
кобила е почти

месеца МеобходиМ-
В. Велинов

летните горе- 
дохаж- 

видят, а утре-знае 
се: ще се распилеят по стро
ежите до като не падне пър
вия спят.

— Претоварих ги 
могат. Но все едно,

и няма Да
ще сваля 

малко от отавата — с облекче
Посление каза планинецът, 

се загледа някъде . 
процеди през зъби: „Не

далече и Към обед площада бе пъ
лен с младежи и девойки. Тоя 
ден За тях има отделно значе
ние. Още утре те ще напуснат 
домовете си, ще вземат мис
триите и кой в Македония, кой 
в Сърбия. .. Все докато на за 
почнат да вкоченясват ръцете 
от студа и да пада сняг. Тогаза 
ще се върнат и селото отново 
ще оживее. Седес-гки, сватби 
събори. Животът на гернолю- 
батската младеж е динамичен, 
но не и непоносим. Те работ
ят и менят своя бит.

Наистина животът в Горна 
Любата поплучава нови белези 
и съшински се мени. Влезнете, 
ли само в няколко къщи виж’ 
дате, че това не е вече някога 
шното село, къАето из калните 
селски пътища се влекла не
мотията. Животът и тук тече

.... >може
всичко да се сработи навед- 
наж. Де Жътва, ле вършитба, 
а сега и отава. После се знае 

още някой ден и ще отида 
по стоежитр.

Кравите бавно 
размахваха дългите си 
ки. Събеседникът

Точно пред новата жилищна А а приказва за семейените си 
сграда' на улица Найден Киров проблеми и 1за Чскъпотията”, 
в Димитровград е построен бе- която кара още повече да се 
тонен фундамент с канта за съби Работи... пък и строителство 
ране на .смет. Освен че е на глав то не е решение — каза той 
ката улица в града1, той е поста Някога 
вен само няколко метра от едра 
лата. Какгго се вижда и «а наша 
Па снимка в кантата има съвсем 
малко смет — понечело е около 
нея, а вятърът (зависи накъде 
духа) често носи сметта там, 
отаъдйто идва.

преживяха и 
опаш-

ми започна

се случи заработиш 
добра пара, а няКога няма. На 
ли съм неквалифициран строи 
тел, печалбата не мп е сигурна. 
Ето защо реших тази година 
последен път да отида 
Виждам, че

там.
мога да се препи 

т-вам с имота си. Но трябва
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С?аА^ТЕчУЧИЛИ1ЦЕ -ЗАПЛАХА 

ЗА ЖИВОТА НА УЧЕНИЦИТЕ
По броя «а учениците мусул 

окото основно училище е почти 
най-малкото в комуната. По про 
блемите, кои*-'о трябва да се ре
шават стои на първо място. А 
тези проблеми се констатират и 
протакат от година на година за 
щото липсват средства за разре 
шаване. Зданието на училище-

стаи едвам могат да се сместят 
учениците. Атои стаи ли оа — 
вратата резва1лени, прозорците 
прогнили и нерядко вместо дъ
ски ще видите забити 
Също о

ем 5.000 динара макар че жили 
щната добавка му е само 1.500 
динара.

Обзаведеността на училшцето 
е съвсем таримиддгвна 
развалени чинове в които седят 
по трима ученици, похабени дъ 
ски. Впрочем няма' чинове 
всички ученици. Неколцина сед 
ят ка пода и пишат на коляно 
по време на часовете.

Селяните, учениците и учите
лите съзнават положението. Зна 
ят че липсват средства и пора
ди това настояват със самообла 
гане и доброволен Труд да пос
троят по-скоро новата училищ 
на сграда за да разрешат поне 
въпроса с помещенията!. Но са
мо стените не могат да се наре
кат училище. Нужна е вътреш 
на обзаведсност, а общината в 
момента няма; възмЪжност да от 
дели никакви средства. Тази е- 
сен учениците и учителите 
се зеели да обезпечат средства^ 
чрез продаваме на шипки за ку 
пуване на някои основни нагле 
дни средства, които училшцето 
«е притежава.

камъни.
и положението в стариквар

тирите «а двамата учители. Еди 
ният се е сместил в училищна 

нехигиени 
жи- 

и плаща на

зата сграда в напълно 
чно. то има само две помещения, до- 

тряли и пред падане. помещение, а другият 
вее в Гора ЛюбаТаВ двете

ОТНОВО ЗВУЧНИновини
М. ПЕТРОВРедакцията на звучния бюлетин 

при гимназия ,.Йосип Броз Ти- 
то" в Димитровград 
първия брой в тази година.

Звучните новини, коит0 вече 
трета година веселят Димитров
град. през тази година въвеж
дат и някои новини.

В звучните новини ще четат 
свои стихове и разкази и млади 
те литератори от гимназията и

града, ще гостуват, кашгго 
ди, видни обществено-политиче 
ски дейци в комуната! и пр.

Редакцията на новините тези 
дни отправи апел 
^РУДОви колективи в 
по-дейно сътрудничество.

Вярвасче, че този полезен по
чин на димитгров граската1 гимна 
зия ще успее.

и пре
Ж ж

подготви
САОБОДАН КРЬСТИЧВЪРНАТса

към всички Отхвърлени жалбите 
ии Алексич, Митов и 

Йорданов
Съветът за просвета и кул т у 

Ра в Димитровград Разгледана 
заседанието си от 29 септември 
жалбите на изключените от 
гимназията ученици. Осмоклас 
пикът Слободан Кръстич отно 
во е върнат между своите съ- 
ученици, докато жалбите на 
Свободан Алексич. Кирко Ми
тов и Йордан Йорданов са от
хвърлени като неоснователни. 

Останалите 16 наказани уче

ници изобщо не са се жалили.и. л.града за

СмиловциВ. В.

140.000 динара за 
шипков плодДимитровградм.

Младите горани 
ще залесят 
3 хектара

Учениците от основното учи 
лище в Смиловци събраха 
през тази есен 1,500 кг шипков 
плод, за които получиха от ко
операцията 140.000 динара пари.

С тези средства ще бъдат на 
бавени книги за прочит и ня
кои учебни помагала и посо
бия, а известна част ще се да
де като помощ на някои уче
ници. М.

Бригадите на младите горани
гимна-при димитровградската 

вия ,,Йосип Броз Тито” ще за- 
лосят тази есен 3 хектара с бо
рови и акациеви фиданки. Тези 
дни)баирите на „Цинцарски рид’' 
ще заехтят от младежки вико
ве и звяк на кирки. Тази акция 
ще допринесе за разкрасяване 
околността на Димитровград, а 
„Цинцарски рид” след няколко 
години ще се превърне в люби 
мо място за излет.

Ш-М

СЪОБЩЕНИЕ
В издание на „Братство” излезе от печат тези дни стм- 

хобнрката „НАШЕНЕЦ” от Марин Младенов.
Цената на книгата — 200 Аин.
Поръчки кзпрщайте па следния адрес:
„Братство” — Ниш, Пети конгрес 32/2У.

И бригадите на младите гора 
ни при основните училища в 
Долна Невля, Поганово, Омилов 
ци и другаде вършат последни
подготовки за есенно валесява-

М. А.Първата редакционна колегия на звучни новини. нъ

Дарина ГЕРОВА (НР България)Разказ

то клопка. Влажният мрак попива мрьс 
нмте локви и засипва коварно издълба
ните ями, а фенерите мъждукат като не- . 
мощни свещи в запустял двор.

Никой не каза. че му се спи. Гледа
ха краката си и търсеха в черното опора.

Отдавна Сидера не бе копнял така 
дл му се случи чудо- Ката малък оби
чане да слуша приказката за невидимо 
то човече, което удря с пълпи-иита см 
пръчка, за да изпълни желанията си на 
най-добро то дете. А после разбра, че при 
казката лъже и я намрази...

— Като л намерим —обади се Пешо. 
— ще ви разкажа как се търсили едва 
нощ котката и кучето- Шармантен 
впц-паучих го на язовира.

. А аз ще й пошепна, че е хуба
ва — мислеше Сидера- — Сега е тъалмо 
и тя ще повярва... ”

Откриха! я в кабината на кулокрана. 
Омотана’ с брезент, премръзнала.

Сидера знаеше, чс само най-безраз- 
сидпият може да спи в такава нощ на 
вън. Изшгаа от възхищение и събуди 
момичето.

СЕГАШНИТЕ МОМИЧЕТА
Сидера не можеше да заспи, без да 

издъни някого на карти.
Пешо се опита да пусне радиоточка 

та. но тя хрипкаво се изсмя и млъкна 
Напсуваха библ поток арката, която нехае 
ще, че искат музика. Йордан седна да 
пише писмо па жена си — това показва 
ше. че вечерта с от най-скучените.

Йордан още мислеше първото изре
чение. когато вратата изскръща и на раз 
кования праг застана едно от момичетата. 
Синият му шлифер бе почернял от вода. 
То огледа едно по едно лицата на мъжо 
те и щом зърна Сидера, запъти се право 
ил>м него.

— Румяна .. .я няма . ..
Сидера не признаваше жените.
Никъде.. . я няма.
Багоката умълча.
— Не съм партиен секретар! — избо 

широките плещи на работника. 
— Иди сс оплачи на пето.

Момичето пристъпи по-близо.
— Ти си я закачал днес, . . По пътя. 

КаЗвай къде е!
Дъждът навън палеше равно, без-

едно момиче...
— Дявол зиай къде е! — подчини се 

Сидера. — Да не съм й издавал свидетел 
ство оа честност?

В разпейте ма отворената врата се поя 
ви едно \у)омиче. Неговите коси бяха дъл 
ги и руси. но дъждът ги бе превърнал в 

опирали. То носеше

С-роежът е нов и прилича на раз
хвърлян дом без покрив.

Най-голямото събитие тук са моми
четата.

Те дойдоха един облачен ден и 
сипаха слънце в изкопите.

Щам ги видя. Пешо Гьона си спомни 
чардаша, който започва сака: „Иска ми 
се да живея, да сс смея и да пея . . 
„Той закърли докрай думите по памет, 
пръв тръгна след момичетата и се раз
вика:

из-

стоманенитънки
късо мушемоно палтонце, а мократа пола 
очертаваше краката’ му — тънки и "ълги 
като мотовили.

Сидера не разбра как се остави да 
I I, хванат за ризата и да го дърпат ка- 

. то плашило:
- Къде я остави: Къде! Къде!

Очи е па цялата барака му заповл- - 
дахп да1 си припомни и сутрешния дъжд, 
и пътя, разбъркан като

. . . Вървяха настръхнали. Насила из 
мъкнаха’ крак след крак от лепкавата 

комсомолют/ге поеха. Дъждът се 
безмилостно по техните Град-

— Иска ми се да живс-е-я, да се 
еме-е-л и да пе-с-я . . .

За два дни чардашът с ала любимец 
на строежа. Пееха го проточено и дръз
ко, пееха го заради момичетата, а те за 
тиснаха с пръсти ушите си и бягаха в 
женската барака — далеч ог грубата, 
прегракнала врява’.

Една вечер валеше бодлив леден 
пъжд. Строителите се прибраха необик
новено рано. защето бай Васил Лавка- 
джията, бе заминал за града. Ватенките. 
нагизнали от влага, иахвъряха по ле
глата и стаята заприлича на парна гла- 
дачица. Кглхто винаги пратиха Симо 
късия да търси тестетата с карти по 
лавипата.

Лавицата бе закована високо и с 
наслои. За да я достигне. Симо се пов
дигаше на пръсти, внимателно опипва
ше предметите, по разнищеният ръкав 
на сакото му закачаше счупени моливи, 
разкопчани безопасни игли и копчета,- 
Дреболиите се сипеха по земята, а бара
ката кънтеше от смях.

Симо и този път събори цялата ла
вица. но никой не се заеми. Отгоре на 
всичко и картите липсваха.

— Кой е свил картите, бе? — про
викна се Кольо Сидера, най-якият на 
строежа.

Никой не му отвърна. Изопнали гара 
ка, мъжете лежаха и пушеха-

— Ще ни убия. ей!

качамале...

Гштиха глина, а
сипеше
ски палта. Някой подхвърли, че ще из
мръзнат без ватеики, друг се сети. че то 

работа па ДомП|Кина' и го наруга до

Майчице! — уплаши се Румяна,
като го видя.

Дадоха й малко коняк. Под навеса 
изокърца стара запалка и осем червени 
огънчета стоплиха нощта;.

— Угасна тока — проговори трудно 
момичето. — Отидох да търся отговорни 
ка. Нямам часовник — смяната свърши
ла. . . Като се върнах никого нямаше. Сг 
удено им е било — отишли си. . . Упла
ших ее да вървя сама- • .

Премълча от кого сс е уплашила.
— И намерих брезента.
След минута вече не говореха за та 

па, което се случи. Момичетата тихо си 
шепнеха). Йордан съчиняваше на ум най- 
шггересното писмо до жена си. Пешо ми 
олеше, че за всичко е виновен проклети
ят чардаш. А Сидера се радвагше — па 
дъжда, на нощта. И па Румяна.

Не й капа!, че е красива. Така гово
рят само на ■момичета, копае нищо гюве
ча не заслужават.

ва с
трито коляно, Той си опомни за едно ма" 
лко пухкаво същество, което се уплаши 
от калта, от студа и от него. Едно малко 
същество, някога, отдавна, много отдав- 

. . Вдиша очи и видя Румяна — иай-

различ.тю.
— Онемя ли? — кресна от възмуще

ние момичето. — ..Иска ми се да живея 
—ся, до се еме-ея... „Капвай къде е!

И родния му бална пс би посмял да сс 
държи така. Сидера не разбра как дигна 
.тежката си ръка...

Момичето сс сгуши и пошепна:
— Колко си жалък. . .
И продължи да го пита:
— Къде е Румяна?
На Сидера никой йе смееше да се 

опре. Злобен и отмъстителен беше.
—Къде е Румяна1? — строена го Йор-

на.
ниската, агай-грозиата и от радост, че съ 

толкова невзрачни хора пощеелвуват
земята, запя чардаш. Мъжете само това 
и чакаха — ревнаха с цяло гърло й по
лето разнесе гласовете им, пияни суг дъ
жда, меланхолични и зловещи като за
клинания. Момичетата загубиха своята
песен и се сгушиха.

На Сидера му хрумна; да се пошегу
ва. Изравни се с РуМшга и тихо я пока
пи па среща — вечерта тю същия път.дан.

— Я си гледай писмото — избухна
якият. * • *3

— Къде е Румяна?
Вече не беше важно кой пита. Барз 

ката го предаваше в меките ръчички ша
В града калните пощи имат вкус па 

тъпо спокойствие. "На строежа те са ка-
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Минимално победа при неинтересно, слабо игроЖената изпратих в чужбн,на,аз)оста|нахАа работя. .(тази 
година няма да ида на годишна почивка: да не съм луд — я 
ако някой за това време заеме мястото ми!...) Децата с-ьщо 
обикаляха около меле. И едва сега почувствувах колко те
жко е да се разправяш с днешните деца...

— Стояне, дай мн пода!
— Бате, дай та ти воду — обърна се Стоян към Драган.
— Маро, дай татку поду не мога да ставам, пиша До-

„Борац“ Барйе Чифлик 1:0; иолу време 1:0
лувреме измина в равноправна 
борба с леко лалмощио па 
тите, особено в последните ми 
пути. Играта се характеризи
ра с голяма неточност и на две 

страни и липсва .на физи
ческа издръжливост при момче

Асен Балкански“ Димитровград
"А Балкански".тата на 

Победата е минамална, слу
чайна, и ако гостите бцха из 
равнили, съвсем щеше да от
говаря на положението на те

Слел два спечелени и една 
загубена среща отборът ла 
„Асен Балкански" (Димитров
град) на 3 октомври т. г. се 
срещна па свой торен с футбо 
лиия отбор „Борац" (Барйе Чи 
флнк) и спечели още една по 
беда.

Единствения гол па среюа 
та бе отбелязан в поетата ми 
нута ма играта. След наказатс 
лен улаР, когато вратарят па 
гостите изпусна топката и при 
търчалият Йорданов я изпра
ти в мрежата.

Любителите па футболния 
спорт в Димитровград гледаха 
интересен футбол в първите 

петнадесет мину-

гос

манто__ рена.— Е нека му даде Сгоян.. . Аз лн да се минавам.
Аз вндцх, че Дълго ще трябва да чакам зп вода И стп 

нах и си взех сам.
На утреден трябваше да сс донесат дърв«, за да науо 

жим печката и да приготвим нещо.
Драгане, ндн за дърва.

— Нека ндс Мара! Аз ли да сс минавам.
— Е,нека иде Стоян!
— И аз нямал! време. Им»м си друга работа. Впрочем, 

защо пък аз да ида.. . Нека ндс Драган. Це искам дп се 
минавам. Все аз слушам...

Така започна да върви и когато трябвайте Да се иде 
за хляб, за вестници... всичко което трябваше Да се направи. 
Никой не искаше „да се лошава" ...

те Ст. Н.

' ' • - •1
У:.< у:-

■у к

*

* * *
десетина 
ти, когато домашните постоя
нно играеха пред вратата на

Това доведе до тал«, че наскоро свиках „домсъве-
та".

— Понеже никой никого пе иска да слуша, за да не се 
„минаваме” — предлагам да разделим парите до първи — и 
тогава кой как умее...

— Важинии! Ура! Съгласни сме.
Аз взех и разделих на всички.

противника и изпращаха поето 
ципи. по неточни удари. След 
туй играта загуби в темпа.

Момчетата на „А. Балканс
ки" има-ха превес в 
полувреме. докато второто по

Стоян всеки ден си купуваше шоколад и кекс.
Драган обядваше в един ресторант, а вечеряше салам.
Мара също. А у дома донасяше сладоледи.
Всички гледаха всеки филм, игграеха си до насита...
Аз сн готвех сам у дома п не търсех
Само след една седмица пръв се оплака Араган:
— Татко, нямам вече ннтго динар! Може ли да се фузи 

раме... Ще слушам всичко каквото мн кажеш... Сега виж
дам. чс съм сгрешил.

Това едва дочака Мара:
— Татенце, мили татко, ще уча. Имам пари само за още 

няколко дни, а първи е далече. ..
' И Стоян започна:

— Омръзна ми вече този кекс. Искам готовено-о-о...
— Добре тогава — казах — ще слушате ли занапред. 

Няма ли вече да става дума за „минаване!”...
— Никак! — отвърнаха всички в хор. Всички ще слу 

шаме, ще учим добре ...
— Само ако бъдете добри — иначе аз да не се мина!

първото

Депата на желязото Лоши картинкиничия помощ.

БОИД в УДнес желязото е може би «ай" 
евтиният мйтал на земята. Но в 
далечното минало то е било мн° 
го по-скъпо от злаггото. Тогава 
само монарсите са могли да нос 
ят украшения от този рядък и 
изключително скъп метал. В Е- 
гипет го считали за скъпоценн
ост. В Рим сватбените пръстени 
били правени от желязо. Желе 
зни украшения носили гърците, 
а по-късно и франките. В „Ка 
гтиталът” Маркс отбелязва, че 
Твърдението на древногръцкия 
историк, че в едно арабско пле* 
ме един фунт желязо се обмен
ял за десет фунта злато, е съв
сем Правдоподобно.

атмосфера.. . И най-после — 
се намери решение. Ще плати 
оня, който загуби в бокс-мача.

Двамата младежи ишгязли на 
площада и започнали да се ,,ма 
тират” с юмруци -Нито един не 
се предавал лесно.
Борбата продължила все докато 
при тях не доигьл дежурния 
>гилиционер. Понеже останало 
неизвестно кой ще плати, двама 
та младежи насрочили двубой 
и следващата вечер. Тогава оба 
че нанесли един другиму сери
озни повреди и били пренесени 
веднага в болницата на лекува

Както и обикновено в ,ДСин- 
Оган” беше пълно с хора. Чув
ствуваше се непсносимйя задъх 
ка питиета и на развалено.

В един ъгъл двама младежи 
играеха шахмат, а над, главите 
им висяха любопитните. Та на 
ли в града няма никакво раз
влечение, и ето те се намериха 
тук. Но тази забава е всъщност 
хаЗард. Младежите играеха шах 
мат в пиене.

За всеки мат —• по коняк.
А колко ли коняци 

рали тия младежи ако се знае, 
че са почнали от сутринта. То
ва донякъде можеше да се лро 
чете и от лицата им.

Към полунощ ,„партията” за 
ьърши. Сервитьорът си тръгва 

. .състезателите” 
да си платят сметката. Те отка 
заха. НепризнаЗваха дълговете е 
дин на другиго. Настъпи мъчна

М. Андонов са изка-

Малки съвети не.
За сведение „ще кажем само 

това, че тези двама младежи са 
завършили средно образование.

Бива ли именно те да дават 
такъв пример?

КОГАТО СТЕ НА ГОСТИ ше и замоли
Дочакмниг. са много любез 

ни към вас и не ви дават да 
работите нищо в къщата. То
ва е знак На добро Възпита
ние на домакините, но не и на вас 
Водите ли деца, внасяте.иззест 
Ни изменения в.дневния ред на 
домакинството внимавайте. Пр
авете всичко, което можете да 
не пречките на домакинята или 
на ония; членрве’) което си имат 
своя Работа. След обеда събе
рете чиниите от масата, 
жете багажа си там, където ня 
ма Да пречи, отменете домаки

нията и отидете до магазина 
за хляб и подобно.

Ако не ви е известно как се 
работи с домакинските уреди 
в кухината или стаята, не ги 
включвайте преди да питате 
как се прави това. Особено 
внимавайл^е апаратите да не се 
пипат от децата, защого те най 
много могат да направят ще-

уги, макар че домакините не 
се сърдят видно.

Не 'употребявайте прибора 
за миене, докато не ви се ка
же с кои вещи можете да си 
служите.

Когато трябва да очистите 
обущата си, питайте къде то 
ва го правят домакините. Съ- 
гцотото гузавете и когато тряб 
в а да изгладите вещите си.

В Разговорите ле натрапвай 
то постоянно вашите теми за 
разговор, защото разнообразие 
то на темите прави разговора 
по-приятен.

Само така ще бъдете прия
тен и желан г0ст и друг път.

Вене Велинов

С един сЬешлинен лъч
След няколко години вероят

но ще стане възможно с помо
щта шеМодин единствен светли
нен лъч да: се предават хиляда 
различни телевизионни програ
ми или сть милиона телефонни 
разговори. Това се смята ще е 

■във възможностите на) лазерите 
Посетителите на междунаподна 
та транспортна изложба' в Мюн 
хен могат сега да видят с очрте 
си как един телевизионен образ

се предава чрез газов лазер от 
единия край на изложбената за 
ла до другия. Но за да има необ
ходимия предавателен капаци
тет, е необходимо мощността на 
лазера да) се увеличи многократ 
но. Неотдавна западногерман- 
ски инженери са пуснали в дей 
отвие рубинов лазер при стай
на температура- Той е стократ
но по-мощен от обикновените га 
зови лазери.

ти.
Не включвайте сами радио

апарата, телевизора, грамофо
на, ако нямата впечатление, че 
всички искат да слушат музи 
ка или новини. Не е хубаво да 
се налагат же1ланията ®и «а др

сло-

СИГУРНОТО Е СИГУРНО Текст и рисунки 
М. ПЕТРОВ


