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1 /Извънредна околийска конференция на Съюза________на кому ние шише в Ниш

Общността ще държи сметка за проблемите, 

които предприятието не може да реши само
Вчера в Ниш се

конференция На Съюза <~млЯ ^т^ВаТа извънредна 
участвуваха 297 делегати На гс<хнг^СТИТе В Работата на която 
представители на Централния » вд’сюк И
ду Които членът на ЦК на СК 8 мИУЗйп ЧугК- на скс меж- 
дейността и задачитена Съюза* ° Швао'«- Д°клада: „За
ването на решенията на Оишя шпда^сюк В асъществя- 
хрес на ОКС в стопанството” бе пр^р^ю * ПеТИЯ № 
ки делегат. Уводно изложение Р °
кия комитет Велимир Матич

Конференцията избра Контролна

околийска стопанство .То<ва означава укре 
пваяе на икономическите осно
ви на самоуправлението, създа 
ване на по-благоприятни усло
вия за по-справедливо разпреде 
ление при пълно осъщесгвява1- 
не на принципа за възнаграж
даваното според труда.

Като анализира досегашната 
работа по провеждането на ре
формата в просветата другарят 
Матич разкритикува разбира че 
то. -че в просветата резервите 
били да се увеличава численост 
та1 на учениците по отделения
та, да се увеличават нормите па 
часовете и подобно, „Така, каза 
той. не могат да се направят о- 
собени икономии. Резервите са 
в настойчивостта за по-качест
вено обучение и възпитание — 
каза той”.

ред Швабич. често са: неразби
рането на проблема:, дребните 
лични интереси на някои хора, 
заемащи постове, неразбиране 
важността на интеграцията при 
условията на стопанската ре
форма. Тези моменти дават пра 
во на политическите фактори да 
махват бариерите, прече и на 
интеграцията: Това е защото в 
новите условия малките органи 
зации не могат да бъдат носи
тели на разширеното възпроиз
водство ,а като се обединят те 
стават -способни да взимат и та
кива функции, които им довер 
ява общността.

Михайло, Швабич извести кон

трешните резерви има свое оп
равдание' именно защото рента
билността трябва да се търси 
не в изменените условия на сто 
написването, промяна на цени
те и създаване на привилегиро
вани организации, но в насоч
ването 1на организациите към 
вътрешните фактори — към ре 
зервите. Ако някои организации 
не могат да се приспособят към 
признатите от обществото кри
терии, ако не могат да живеят 
от своя труд, тогава такива ор
ганизации не могат да оцраз;(а- 
ят съществуването си. Разбира 
се, общността ще държи сметка 

■ за ония проблеми, които пред-

връчен на все- 
Даде секретарят ца Околийс-

комисия от 11 членове*
Секретарят на 

комитет Велимир Матич
Околийския вете на Съюза и неговите фору 

ми , ,
Налага се комунистите да бъ 

дат единни в разбирането 
действията

говори
за досегашните резултати в про 
веждането на стопанската ре
форма. Увеличаването и в

във всяка конкрет 
на оостановка. Това значи, че 
всяка пасивност към събитията, 
'Обобщаването, уклонът от 
тите становища съдействува на 
непоследователните разбирания 
на' стопанската реформа, която 
е необходимост в стопанското 
развитие на нашата общност.

Единството на комунистите на 
изгря израз и в борбата за подо 
бряване на' условията за стопан 
ската дейност, посредством раз, 
криването на вътрешните резер 
ви. увелзгчената произвводител- 
ност в резултат на подобрената 
техника и кадровия състав, на 
по-доброто използване на суро 
вините, мощностите, на намале 
ните неоправдани отсъствия, на 
организирано интензиво селско

на про
изводството. насочване към из 
носа, стремежът кгьм приспос0б 
яване към новите условия за 
«ггопанската дейност, разкрива
нето

зае-
на вътрешните резерви в 

трудовите организации показа
ха. че производителните сили са

•< Щт

1МИ1м /РЕЧ НА МИХАЙЛО» ШВАБИЧ А 7.се намерили в качествено нова 
обстановка, която ги 
към по-засилено развитие. Оба 
те опитът от провеждането на 
Рада чите и определяне новото 
оъдржание на работа на Съюза 
на трудовите колективи и орга- 
«ите на самоуправлението раз
криха. че е необходимо по-един 
но идейно и политически 
но отношение към проблемите 
и врелфнните затруднения и то 
дтак_налред от страна на члено-

Ш^ткШъЛ .насърчава
Като подчерта ,че тази конфе 

ренция показва, че организаци 
ите на’ СКС ШтЖ гйтук са обхванали 
същността на различните про
цеси. предизвикани от реформа 
та. другарят Швабич посочи ня

\ Т: в?1|щ щ |1г
е

•М -Г 11

4

Щ4. 

брш
акои неправилни тълкувания на 

затрудненията и на реформата 
изобщо.

.„Бурното развитие на произ
водителните сили по необходи
мост е предизвикало редица за 
труднения, които оа се развива 
ли и «а определена степен от 
развитието стават пречка на по 
нататъшноо развитие. Сега сме 
в положение да предприемаме 
мерки за отстраняване на труд
ностите и за обезпечаване на 
бърз темп на развитието, но в 
рамките на системата.”

Реформата обаче не трябва да 
уравновеси производството и по 
треблението но тя трябва да от 
страни и останките на аАмнни 
стративното управляване като 
доизгради системата на1 самоуп 
равлението.

по-яс

ЯМ иш
Отговорност 

но за кого?
ОТ ИЗВЪНРЕДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС

феронцията ,че в Съюзната ску 
пщина се готовят редица законо 
предписания. с които трябва да 
бъдат съгласувани, системата на 
планирането и самоуправление
то. да бъдат изменени и съгла
сувани към новите условия бан 
ковата и валутната 
друго.

На края конференцията прие 
заключения, с които на кому
нистите се възлага да! бъдат е- 
динни, хонкретнн и решителни 
в произвеждането на стопанста 
та реформа зъв всички облас
ти на живота.

приятието не е в състояние да 
реши само, какъвто е случаят 
със суровините, електроенерги
ята. възпроизводствени матери
ал и строителните материали.

Михайло Швабич по-натапьк 
говори за интеграцията като за 
необходимост на развитието, за 
която трябва да работят не са
мо хората от предприятието, но 
и обществено-политически I е си
ли. Той подчерта 
на съвместмостта не могат 
наблягат 
ако тя не съответствува иа ин
тересите «а предприятието. Оба 
че бариера иа интеграцията, спо

Често пъти на събранията се говори за отговорността на 
ръководствата и ръководителите при изпълнение на различни 
задачи от жизнепю значение за димитровградската община.

Говори, се за отговорност, но никой не отговаря за неиз- 
поставените задачи.

система и
пълнение на

А в обицинаса има неизпълнени задачи. Някои от тях 
са изпълнени само зарад субективните слабости на някои ръко
водства и ^задължените лииа.

не По откриването на вътрешни- 
той каза: ..Досегате резерви 

сме постигнали доста във всич- 
ггредприлтия. Но има още 

много възможности за изиами- 
ране на още резерви, за по-ра- 
ционални решения от тези. кои 
то съществуват. Изтъкваме, че 
този въпрос за откриване на еъ

.че органите
Да. вземем само примера с електрификацията на Забърг 

дие. Няколко години вече тази акция се поставя пред избиращ 
обществения, план и все още стои само иа о 

чакат работите да< за-

ки да
върху интеграцията

телите. Тя, е приета в

г-СЕЕства искат да им се върнат парите, защото нищо не се рабоги\ 
Нима сме толкова бедни, че да не можем да разрешим ела стри.- 
Фчжиията ш ияколка села, ногата електричеството е пред 
вратите на най-близкото село. И сега след няколко години „ра
бота в” въпту този проблем, трябва ли да се откажем, от идеята 
за еле^фикамя па този район? Трябва ли да се предадем
пред пашите слабости?

М. Б-

Провеждане на сШоиаискаша реформа в Босилеградеко

Дни на изчакване и преразглеждане
спа кобила” е Дала един ама 
лпз, който, както твърдят в 
предприятието, не е изчерпа
телен, по все пак лава пзвест- 
та картина за положението и 
хвърля повече светлина вър- 
нсу проблемите в предприятието

Останалите чакат.
За сведение ще приведем пп 

кои данни за структурата на 
заетата работна ръка в стопа 
меките организации в комуна 
та- В земеделските кооперации 
в Босилеградеко през тази го 
липа са заети: с виеше обра-зо 
иашю 3 души със средно обра 
зопамие — 15, с основно сбра 
зопаппе —15. Висококвалифи
цирани: — 20, кпалифицнрани 
— 26, полуквалпфпцпраин —1. 
Голям е обаче броят па псква 
лифпипрапп/го. Докато през 
1960 година имало заети 18 ду 
ши, в 1965 техният брой нарас 
пад па 21, вместо да се нама
ли. В стопанските организа
ции сега има общо 89 неквали 
фмнпраии работници.
Подобно е и положението « пре- 
дггрпятппта и уврежданията.

Лко тсъм топа се добави, че 
и ръководните Кадри в пове-

Свикнали сме да слушаме за още други акции. киегд 
разрешение стои. Джопип мост Лукапица. пътл Сукопо Ра 
мта. Даче се впускаме в пякеш ^-малки неизпъл^из^ачщ 

отнасят само за едно село,или едно предприятие.

чето стопански организации 
са без съответната подготов
ка, тогава изводът се налага 
сам, че при такива сбстоятел 
ства не можем и да очакваме 
много по-добри резултати.

Тъкмо тук се крие и причи
ната за мълчанието на някои 
стопански организации ла да- 
дат отговор на комисията за 
провеждане на, реформата. Ин 
тересем е отговора на Дома на 
народното здраве. На въпрос: 
какви вътрешни резерви съще 
ствуват там е даден следният 
отговор: „Има резерви, но ще 
пндпм по-патам ..Другите 
стопански оргаипзащш не да
ват ми такт,в отговор. Чакат.

Тук-тамс могат да се чуят 
мнения, че някои са доволни 
само от това, че тяхната сто
панска оргашщазия „се вклю 
чва” в новите условия. Дали 
това е достатъчно или органи 
запийте трябва ла търсят нът 
за своето развитие занапред’* 
Защото това самодоволство мо 
же да бъде и самозалъгваме н 
утре пгеочакйано стопанската 
оргаппзання да пзпалпе в зат 
рудпеппя?

няколко месена 
от започването на реформата.

няма

Изминаха

а в Босилеградеко още 
конкретни резултати. Истина 
шестмесечната 
и стопанските организации е 
положителна, но дали това ще 
е гаРаииия че те ще 
работят рентабилно. Коикрст 
ни сведения още няма. Но и 

^ , което трябваше да 
направи, не е направено. Поч 
ти всички стопански органи

те изключение на „Бес- 
па кобила”) още ме са извър
шили окончателното проучава 

на положението. Още се из

Iкоито се равносметкамалко по сериозен анализ заI
съг-1причи^ТоиТЛГЙ-, го*.я« сигурно ш,е се

ласим, че’ неотговорпото отнасяне към 3^гооор-
главна причина. И затова грешим, когато ^орим заI отеоо Г> 
Чпст а оше никой не е получил наказание за неизпълнение па 
взета задача9 Говорим, за абстрактна отговорност! Търсим пеос- 

доказателства да оправдаем неизпълнението па ня
коя задача От една неизпълнена задача прехвърлям кадрите 
пТ^ги задачу. Колко много слабости сме констатирам саМ 
пл Лгуги за а пеФорма. Бюрократични прояви в
козините "пе^д^шно мнение на цепите, слабо снабдя- 
кооперациите, пео/ някои комгщисти преседят зясед(\-

™„'раЖ™. Цишасят ™осг„
мълчат и са равподугнни към проблемите па тези и други въп
роси. тактически се '^^1о11т^мтТ1Тстопм^га

Гиифтурмо.пията пред Общинския ко-
СКС в Димитровград,

Кои са тези,
отрицателно влияе и върху 

~ един. член а основнитд 
неизпълнение на някоя за-

ссонова

зашпг

не
чаква.

Затояа в началото иа този 
месец гри Общинската скуп
щина е формирана комисия, ко 
ято да следи и подпомага про 
веждането иа новите стопанс 
ки мерки в трудовите колек
тиви. За целта тази комисия 
доставила на стопанските ор- 
ганизании напътствия, по кои 
то да работят за ла дойдат 
бт,рзо до резултат в търеенето 
иа вътрешните резерви, съгле 
ждаието па споего положение 
и ир. До 10 октомври само „Бе

митет пя

работата? Знаят ли
пито

организации и ръководството 
да-их.

за
но-

от кого?поТъргги са отговорност. I

Богдан .Николов
М. Лн.
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ПРЕДКОНГРЕСНА ДВЙНООГ 
НА ОСРП В ДИМИТРОВГРАД
СКО

I пата' сеичОа и кооперирането- 
В разискваното по този въп

рос -много членове па комитета 
се исиоаяаха за по-голямр азегив 
пост па комунистите при провеж 
дано /ш реформата. Другарят Ми
хаил ТоОоРов изтъкна, че все о 
те много комуииоти ие взимат 
никакво участие в стопанската 
реформа и че проблемите се раз 
решават от едни и същи член»* 
ое и са партийните организации. 
По хъшия въпрос се изказа и 

, Райко Зарков, който каза. че 
някои комунисти в кооперации
те разрешават своите проблеми 
в затворен кръг. без да излизат 

предложения пред 
коогюраци ята. 

иска л-о-голямо

■щ||№
V |Щ|. Т.#

Ш| реши|Шй! - Д

Йш1 Всесшранно об
съждане на ак- 

Сйуални Ьъйроси

тж
■II >&тКс* ш

Извънредните конференция 
иа Социалистическия съюз гж 
в-ьршиха. Сумират сс резулта 
тите, уточняват данните.

Всъщност, какво показал», 
извънредните конференции » 
ССРН?

ШйашМЯД^МЯ
/

. . ■
*■■.* ■

у.г (,“ьс своите 
плановете 
Стоян Наков
ангажиране на ^омунистите 
всички сектори от обществения 
живот, докято Лиляна Йосифо
ва говори за някои отрицателни 
явлония
като подложи ;па! критиката се
гашната система пи възнаграж
дават гето в училищата и култур

4$ па1•Г1

чл па

я 
;У-

(ШШшш»
Първо, показаха, че дейност

та на ССРН е чувствително от 
слабиала. Работата иа полето 
изцяло е погълщала времето 

трудовите хора. Освен чле 
новсте се поотпуснали и Ръко 
водствата. Заключение по то« 

да се разлвижд*

в учебните заведения

па

ните институции.
въпрос е 
дейността но всички посоки:. 
Особено откъм организадио-

ОБЩИНСКИЯТ комитет ПЕ 
ТРЯБВА ДА БЪДЕ АРБИТЪР 
ПО ВСИЧКИ В'Ь ПРОСИ в 
ПРЕДПРИЯТИЯТА И УЧРЕЖ- 
Д АНИ ЯТА

- & -© пиа страна.
Защото само около 70% грв 

ждани на Димитровградско са 
членове па ССРН. . Има реалнж 
възможности числото им да на 
расне до 80%. Част от вината 
за това положение пада и 
върху касиерите, които „изкл 
ючват" членовете ' поради неп- 
лащане на членски внос. А 
самите те проявяват нередов
ност в събирането му.

г ‘VI

ПЛЕНУМ НА ОН НА СНС В ДИМИТРОВГРАД В разискванията взе думата 
и Георги Алексов. секретар 
на Общинския комитет. Той се 
заложи за по-голяма активност 
на комунистите в самоуправи- 
телните органи на предприятия 
та и учрежденията!. Все още съ
ществува мнение, че всички 
техни въпроси трябва да разре
ши някой отвън. Другарят Алек 
сов каза. че Общинския коми
тет трябва правилно Да ръхозо 
ди с целокупната дейност в 
комуната', а никак да се явява 
като арбитър при разрешаване 
на някои проблеми. Той подло
жи на критика много явления 
иа бюрократизъм и своеволие. 
Така например в просветните и 
здравните организации повече 
се приказва за: възнаграждава 
него отколкото по други належа 
щи въпроси. В някои предпри
ятия след -направената преоцен
ка нищо не се работи, а в Об
щинската скупщина и някои 
училища повече се коитикува 
работата на други, отколкото 
своята.

— Съществува схващане, каза 
другаря Алексов, — че всички 
въпроси ще разреши Общин
ския комитет, затова се стига и 
до прояви на бирократизъм. 
Преди някой ден един ра
ботник дойде в комитета и 
там сс- оплака, че директо
рът г-1 изгонел от раестл. 
Някои ръководители пък не по
днасят критика- Когато в кожар 
ското предприятие „Братство” 
един работник критикувал един 
ръководител, той не му нищо 
.отговорил, на на следващия ден 
му казал: „Ти или аз, един тряб 
ва да си отива из предприяти
ето.”

Накрая другаря Г. Алексов се 
заложи за' по-активна работа на 
членовете на комитета. Прие се 
неговото предложение в най-око 
ро време, да се посетят зсички 
първични организации и да им 
се окаже нужната помощ.

В. Николов

ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НЕ МО
ЖЕ ДА РАЗРЕШИ ВСИЧКО

На 15 октомври т. г. в салона 
на Общинската скупщина в Ди 
митровград се проведе пленарно 
заседание на Общинския коми
тет на СНС. Кирил Трайков, 
член ка Комисията по идеолога 
чески въпроси изнесе Информа 
ция за дейността на членовете 
на СК в провеждането на сто
панската реформа, а след това 
се направи вътрешна реоргани
зация на Общинския комите!1 
според изискванията на Устава 

• на Съюза на комунистите приет 
на Осмия конгрес. Оформени са 
комисия за организационно из
граждане и кадрови въпроси, ко 
мисия за- идеблогаческо-полити 
ческо образование, група за жал 
-би на гражданите, комисия за 
обществено-икономически и по
литически отношения в стопа н

своята работа1. Също така се из 
тътена, че някои обществено-по 
литически оргагшзации все още 
не са насочили своите сили към 
провеждането иа реформата. А 
последните конференции иа чле 
ковете на ССРН показвал-, че 
хората посочват много пробле
ми за разрешаване. Изтъкна се 

комунисти в 
училищата не са проявили ни
каква дейност и нито един проб 
лем не е поставен за разреше
ние. Такъв е случаят в основни 
ге училища з Каменица и Сми_ 
ловци. Съществува мнение, че 
в нестопанските организации ня 
ма какво да се работи по про
веждане ма: реформата и затоза 
комунистите в тези учреждения 
обикновено остават само зрите
ли и гледат само своите лични 
интереси.

нпята правилно са разбрали ре 
формата и това много доприке- 
ся за нейното правилно провеж 
дане.

Почти всички партийни орга
низации са' насочили своята дей 
-ност към провеждане на рефор 
мата и отстраняване на недоста 
тъците, които се явяват при ней 
ното провеждане. Но и покрай и това, че някои 
голямата активност все още се 
забелязват нежелани явления в

Второ стопанската реформа 
доведе в по-изгодно положен
ие селскостопанските произво 
дителн. Но тя ги и задължава 
за по-и н те цзив I го стопанисва
не. Мнозина не са намерили 
мястото си. Пренебрегзат но
вите мерки и вървят по стария 
път. Бавенето с уговаряне за 
коопепиоане със -юлските
кооперации, закъсняване със 
сеитбата, неприлагане на агро 
минимума, потвърждават не
брежността им.

някои организации, които все 
още не познават достатъчно по 
ложението в трудовите органи
зации, в които работят.

— В много наши трудови коле 
тетиви даже и между комунисти 
те стопанската реформа не се 
схваща правилно и често се гле 
да през личните интереси. Та
кива явления има в Общинска
та скупщина, гимназията, пред

И трето, много междчеаигкж 
пътиша, мостозе, чешми, водо 
пои чакат поправка или постро 
яване. Електрифицирането на 
отделни райони все Оцте се грз 
отака. Гражаните на Камени
ца питат за превоз с автобус. 
В района на Аерекула нале
жащ въпрос е снабдяването. 
Същото положение е и с Дол 
на Невля.

Извънредните конференции 
не бяха само място за подига 
не фа въпроси. Приеха се ре
шения, набелязани бяха мерки 
и начини за решаването им.

Най-късият път, както бе 
изтъкнато, е ако организация 
та на ССРН раздвижи своите 
изпълнителни тела 
комисии и пр. .Инак подитане 
то на които и да било въпро
си е напразно.

ските и нестопански дейности и
група за обществено-иионбмиче приятието „Братство" и др. На' 
ски и политически 
на село. За обединяващ дейно- 

секретар' с 
название „областен секретар" бе 
избран другарят МИХАИЛ ЛЮ
БЕНОВ ТОДОРОВ, член на Об-

ЗЕМЕД Е ЛСКИТЕ КООПЕРА
ЦИИ НЕ МОГАТ ДА НАМЕРЯТ 
СВОЕТО МЯСТО В НОВИТЕ 
УСЛОВИЯ

отношения някои комунисти, които работят
в тези стопански организации 
работите не са ясни. перспекти
вите им са замъглени и зарад 
своите дребни сметки не могат 
да видят цялия проблем, да сх
ванат целите на реформата, вси 
чко онова, което тя трябва да 
промени. Има явления някои 

да попаднат ® тази 
стихийна дейност и вместо да 
действуват в своята среда за 

ОТ отстраняване на тези отрицател 
ни явления. правят същите

стга на комисиите

В информацията на Общин
ския комитет специално внима
ние бе отделено на дейността на 
земеделските кооперации. Кон
статира се, че много кооперации 
все още не могат да намерят 
своето място в условията на 
провеждането на! реформата.

— Все още не са разрешени 
много вътрешни въпроси, кому 
нистите не са' ангажирани доста 
тъчно, а комунистите — частни 
производители въобще не са 
включени в работата на коопе
рациите. Залпова все още са не 
достатъчни договорите за есен-

шинския комитет.
Общинският .комитет оформи 

още пет партийни организации 
в някси учреждения и училища' комунисти 
в Димитровград

РЕФОРМАТА Е ПРИЕТА 
ВСИЧКИ КОМУНИСТИ, „КАТО 
ЕДИНСТВЕН НАЧИН ЗА РАЗ
ВИТИЕ НА НАШЕТО СТОПАН 
СТВО

грешки.
Докладчикът отправи крити

ка към някои секретари на пър 
вичните организации, като в тъ 
рговското предприятие ,,7-юли”, 
комуналното предприятие и ня
кои земеделски кооперации, ко 
ито се отнасят неотговорно към

секции,

В информацията се констати
ра, че комунистите в предприя
тията, кооперациите и учрежде

\
Ст. Н. .
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След еднодневен престой 
София и първите манифеста
ции на югославско-българска 
та дружба другарят Тито търг 
на нц обиколка из България. 
Пътят го водеше през Север 
на България за Варна. Това 
пътуване беше единствено 
своя характер. Край железопъ 
тната линия от София до Вар 
на и по всичките гаои 
рещаше и изпращаше хиляден 
народ.

в Из исиюрияша на югославско българските отношения своите топли поздравления не 
нашите народи“.

ПЪРВОТО ПОСЕЩЕНИЕ НА ДРУ
ГАРЯ ТИТО В НР БЪЛГАРИЯ

При първото сй пътуване в 
България другаря Тиго за по- 
ъв път мина и през Димитров 
град. Въпреки това, че не Ое 
ше официалноIIО предвидено 
посрещане много хора от гра 
да и околията дойдоха на. га 
рата да поздравят другаря Ти 

„ то и Нашата правителствена 
делегация, да изразят оврага, 
радост от добрите отношения 
между двата братски народа.

I
бяха Тито и Димитров, и пода 
ваха ръка за поздрав. Срещите 
ряха трогателни.

В тези дни българският пе 
чат на всички свои страници 
поместваше материали самоза 
посещението на Тито в Бъл(а 
рия. В цялата страна беше об 
явено съревнование между тр 
уловите колективи в чест на 
посещението на Тито. Раб0т- 

Всичките норми на официа- ниците преизпълняваха своите 
линя протокол рухнаха. Маро- планове няколкократно.
Аът спираше влака и искаше Във Варна посрещането на 
да види своя гостенин, а иа официалната делегация и дру 
много места Тито трябваше да . гаря Тито също така беше тър 
говори. Въпреки че пе беШе жествено. Целйят град беше 
предвидено. По този начин в окичен със знамена и лозунги 
едни ден другарят Тито говори с които се изказваше радостта 
на осем митинга: в Мездра, ца хората. Този ден в печата 
Червен бряг, Плевен, Левски, на а,идни места бяха отбеляз 
Павликени, Горна Оряховица, яни думите на Тито при полу 
Щумен (сега Кодаровграл) и чаване Ордена на свободата: 
Варна. — Ние получаваме тази иаг

рала в историческия момент, 
когато съдбата на нашите на 
роди е в такава фаза, когато 
с перспектива могат да гледат

на своето бъдеще.
Същия ден започна исторн 

честеото заседание на двете де
легации в Евксиноград край Ва 
рна. На27 ноември бе обнаро 
Авано Комюникето и Договора 
за приятелство, сътрудничест

едни и същи думи. Може би 
някой ще каже, че това е из 
лишно. Не, това не е излиш
но. Не е излишно народа да 
чуе онова, теоето е съществу
вало, което е истина, а това е, 
че приятелството на народите 

ВЯ и взаимна помощ .между , от България й Югославия е 
СФРЮ и НР България, съдър 
жаешето иа ксито беше утвър
дено на Бледската конферен
ция през август сЪщата годи 
«а-

го пое

Времето беше студено. На 
26 ноември студен вятър ско 
ваваше всичко. Н0 хората с ча 
сове
пътуваше Тито, а мнозина из 
лишаваха и десетки километ
ри до най-близките гари 
попе до ж. п. линията.

На връщане Тито заяви в Бе 
лг.сад;

чакаха влака, с който

Нашите разговори с [лъково 
дителите на Народна републи 
ка Бъ-лта,оия, при които видях 
лте същата готовност за тю-на 
татъшно развиване и засилва 
не на приятелските отношения 
н взаимно полезно сътрудни
чество в много области, бяха 
много полезни и плодотвории- 
Ние много леко 
общ език по много Въпроси из 
областта «а нашето взаимно 
сътрудничество и между изрод 
ните отношения, които об©ьАИ 
хме. Може да се каже, че ня
маше почти нито един ,по-ана 

въпрос, по който да не е 
разбиране

основата, на която ще строим 
огромното здание па братство 
то и единството между наши 
те народи."

или

Договорът за приятелство 11 
маше осем глави, в които бе 
изразена волята на двете със 
едни и приятелски страни. При ция от България се завърна 
официалното подписване на на 29. ноември. В Белград бе 
този договор Димитров каза: 1 устроен голям митинг, на кой

„Чрез работа, с чука и с-ьР то Тито говори за своето пъР- 
па, с нашето железно единоАу во посещение в НР България', 
шие винаги готови да’работим за своите впечатления, 
ц ла се борим без умора“.

Слагайки своя подпис па то 
зи исторически Документ Ти 
то каза:

„На №ьт през Бългаоия аз 
често пъти може би повтарях х0 с часове,

Нашата официална делега-

намерихме

, ,Имаше случаи, когато хо 
рата изминаха и по стотинаНа тази гара хората чака

ха цяла нощ. Много стари хо 
ра със слъзина очи си проби 
ваха път до вагона, в който

чим
имало взаимно 
съгласие."

километра, идваха от различ 
ни далечни краища. Те чака

прелалат

и

Б. Николовза да
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В Димитровградско Какво иоказваш м шдгжкише изборни събрания

Гражданите критикуват работата на земеделските кооперации
Структурата се мени-про

блемите си остават
предприятията и по разнобраз 
пост, и по характер, трябва да 
бъде по-богата. Но и тук има 
проблеми от рода, как да се 
организира дейността, да се по 
бедят субективните спънки, 
премахнат направените опуще 
мия и грешки, подигие чувство 
го ма отговорност, как да се 
заинтересуват младежите за е 
дни, или друг вид деейност.

Много активи и на соло, и в 
предприятията, намериха пра
вия ггът. От решенията им ли
чи, че изхода виждат в разгръ 
щане на, собстеВеш-пъ сили, ка 
то се поощри личната отговор 
мост и се държи сметка за де 
йността на всеки .младеж.

Радостно е, че младите и на 
село, и в трудовите организа
ции в лицето на стопанската 
реформа виждат възможност 
за лично издигане и лична от 
говориост.

Предстои, обаче, както бе 
изтъкнато, следизборните дни 
ла бъдат подаат, защото край 
но е време старите организа
ционни проблеми бъдат реше-
1ПГ.

В повечего райони на Дими 
тровпрадско изборните събра
ния в младежките 
приключени. В стопанските оР 
ганизации неотдавна приклю
чиха съвсем. Единствено оста 

-&а ' наскоро да бъдат устроени 
младежки, изборни' събрания 
■в училищата.

Разискванията засягат глав

ял КОНФЕРЕНЦИИТЕ НА ПОДРУЖНИНИТЕ НА ггртт 
ЧЛЕНОВЕТЕ ПОИСКАХА ОТГОВОРИ НА РЕДИЦА ВЪПРОСИ 

НА ПРИЦЕЛА НА КРИТИКАТА ОБАЧЕ БЯХА НАЙ 
МНОГО ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ ЗАРАН НИЗКПТП 
ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОДУКТИ И ЛОПТПТП 
и НЕНАВРЕМЕННО СНАБДЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

рали затрудненото снабдява
не през зимата.

В много села кооперативни 
те магазини нередовно ее отва 
рят и хсрата чакат пред ма
газините с часове.

Тези и още много въпроси, 
които I поставиха гражданите 
тези дни на своите конфереп

активи са

Земеделските

лено Да се занимават със зе- перацията винаги се стреми да 
меле лекото производство, изку ДъРжн производителите' в мо- 
пваие на млякото и на лруги- нополистическо положение, 
те земеделски произведения, Его още един ггример, който
задържаха в своите ръце и тъ отстранява производителите от към нуждите иа населението, 
рговията- По този начин коопе кооперацията. > ' зарад които и съществуват,
раштите имат наи-олизкн връ Смиловската кооперация из- Тези отрицателни явления гово 
зкн с производителите. Много а\аща млякото на някои хопа -хора в съдружие с кооперации 1 Рпг, че само\щравителните ор
те обработват своята земя, про гами при кооперациите, коопе
дават- им своите произведени ратнвнито (съвети ие изпълня
я. купуват
всичко каквото им е нужно. за 
живот. С една дума — населе 
нието полата огромни грижи за 
кооперативното Дело.

но провеждането «а стопанска 
та реформа, задачите и целите 
й, обаче много е разправяно и 
по общи въпроси. И тоя ПъТ 
младежите са изправени пред 
проблеми ' от организационен 
характер. Търсени са решения 
как младите да оразнорбраз- 
ят младежкия живот, да акти 
вират своите вътрешни сили, 
и да се включат в обществено 
политическия, стопанския и ку 
лтуреи живот на комуната.

Отчетите показват, че струк 
турата в младежката органи
зация па Димитровградско ви 
дно се е изменила. За сметка 
ма ..селските” активи е порас 
ла числеността в активите на 
предприятията.

Би трябвало да 
че дейността

*тш говорят, че почти всички 
кооперации в общината тряб
ва ла обърнат своята работа

от кооперацията ват^ поите задължения пред сво 
нте избиратели. По този начин 
кооперацията остава в Ръцете 
иа няколко хора и тогава не.е 
чудно че има такива явления 
на своеволие и бюрократизъм.Кооперациите не са оправдали 

доверието на гражданите

Обаче от много неразрешени 
въпроси може да се види, че 
кооперациите не са оправдали 
напълно доверието на граждан 
ството от този край. Това се 
вижда и от критика отправе 
на по адреес на ко0перацииге 
на последните заседания на по 
дружниците.

Какво искат хората от коо
перациите?

Много дълъг би бил списъ- ‘ 
кът на въпросите, които хора 
та поставят. Ще се спрем само 
върху по съществените.

Тъкмо поради това, че коо
перацията държи в ръцете си 
всички стопански отрасли на 
село, у някои ръководства на 
кооперациите съществува стре 
меж към евтина печалба. Най 
красноречиво за това говори 
въпросът по изкупване на мля 
кото- Каменичката кооперация 
„Сточар” изкупва -млякото по 
една табличка, приета още на
1 май тази година. Според нея. 
кравето мляко се изкупува при
2 на сто мазниност — 30 дина 
ра, од 5 на сто — 75 динара- 
Овчето мляко с мазниност от 
5,1 на сто до 9 на сто е из куп 
вано от 76,50 до 135 динара. 
Значи в сезона леля кото е из
купвано средно по 60 динара 
(кравето) до 100 динара (овче 
то). За този период обаче копе 
рацияТа е увеличавала някол 
ко пъти цената на млечните 
произведения. Така например 
сиренето е двойно по-скъпо и 
се продава по 800 динара, ка 
шкавада 1400 динара!

По този въпрос едвам ли е 
нужно повече да се говори.

Също е положението и в се 
до Желюша, където някои хо 
ра няма къде да продават мля 
кото, защото • кооперацията 
Димитровград .го изкупува 
низки цени.

Като правят Сравнение със 
съседните кооперации във В. 
Ръжапа и Обреновац гражда
ните от Димитровградско с 
право критикуват някои явле 
ния в работата на кооперации 
те. Две съседни общини, къле 
то условията на работа са поч 
ти същи, правят гражданите 
ла се запитат защо тогова съ 
ществуват такива различия в 
цените.

Кооператорите се лъжат

се очаква, 
иа активите вБ. А. Ник. Ст. Н.

Из трудовите организации

Затруднено реализирането на 

кожени изделия
Деветмесечния баланс за рабо
тата на кожара „Бератство" в 
Желюша показва че за изтек 
лото време от тази година про 
изводството на кожарски изде 
лия е рентабилно. След шест 
месечния баланс предприятие 
то задели във фондовете 15 
милиона динара, а след три 
месеца тези фондове нарасна 
ли на 22 милиона динара. Ди 
намиката на производството и 
реализацията им осигуриха ре 
нтабилност на предприятието.

Од друга страна обаче стой 
запасите в края на 

септември възлиза на 130 ми 
лнона динара пари. Структура 
та на запасите ‘изглежда така: 
60 милиона готови произведе 
ния, 60 милиона недовършено 
производство и 10 милиона ди 
нара в суровини.

След успешна работа и уве
личение наа фондовете ..Брат
ство" изведнъж се намери пред 
един твърдоглав факт — ко
жарските произведения труд

но си намират пазар и затова 
почти половината от запасите 
са финални продукти. Ако те 
мпът на реализацията и зана 
пред си остане като през сеп 
темзри тогава с довръщването 
на готовите произведения за
пасите ще се увеличат.

Причините за намаляване на 
търсенето в предприатието ви 
ждат в това, че в търговията 
има .големи запаси на кожени 
произведения защото не навея 
къле е извършена 
ния на личните доходи, както 

покупателна

ността1 на

ВРЪЩАНЕ ОТ ПАЗАР

от май след пет месеци. За то 
ва производителят е дължан 
да чака. Кооперацията работи 
с техните паРи. Обаче когато 
се касае за техните средства, 
тогава хората са задължени 
Да плащат лихва. Такъв е еду 
чаят с продажбата на торове. 
Ако хората не ги платят в 
срок от 8' дни плащат лихва!

Някои кооперации не се при 
държат към договорите за об 
работване на земята. Такъв е 
случаят във Вълковия, Смилов 
ци, Бребевница-

Снабдяването сЪщо така 
е слабо

ревалоза-

и намалената
Сшойанскише организации не са 

социални заЬедения
.мощ на потребителите.

М. Б.

Случаят е вече решеи. Рабо 
тиикът в Комбината за гумени 
изделия, _ ръководещ пресата 
за технически стоки БЛАГОЙ 
ДИМИТРОВ тези дни ще по- 
личи решение за уволняване.

Не става дума за чужда, а 
за негова вина. Не че някой е 
нарушил правата му, а защо
то той ги разширил с лъжа, 
безмерно се ползвал с хумано 
стта на ръководството в Комби 
иата, разложитедно действу
вал в колектива и нанасял ма

|Зелео<скатой се обръщал, че жена му е 
„тежко болна”., „пред смърт" 
и пр.

И винаги, ръководени от 
чувство за грижи към работни 
ка, изхождайки от хуманност, 
търсените отпуски били одо
брявани.

След установязане на лъжа
та и след негово частично при 
знание последвало решение 
за уволяване.

Обаче, Ръководени от наме 
рспието Да представим на на 
шнте читатели и приме
ри на иссъзнателност сред ня 
кои работици, и докъде една 
такава иесъзнателтаост отива, 
пие се спряхме .на тоя случай. 
Посочването иа тоя пример н- 
ма за нсл, да разувери онези, 
конто считат и мислят, често 
папските организации са соцн

Две села се карат 
и губят...

Междуселските недоразу
мения, винаги са вредни.

Обикновено вредят на са- 1 
м>ите села.

Ето една такава истарийка.
Клраманица и Голеш са , 

две съседни села, скътани | 
високо в пазвите иа Църно- ! 
ок. Отдалечени са от Босиле I 
град. и дори от центъра иа : 
района Долно Тлъчнно с по
вече от 10 километра.

Наложи се тези дни да се 
разреши въпроса къде да бъ 
де местна канцелария, за да 

I не губят време голегиани и 
: карамаппнани .като отиват в 

Долно Тлч>мино.
И всичко щеше да се на

реди, ако двете села бяха 
сговорим.

В Караманица има подхо
дящи помещения и там било | 
предложено да бъде местна- I 
та канцелария.

Го-гешани. не били съглас
ни: „Ние сме по-голямо село, 
нък и кооперативния .чага
зки е у нас. В наше село да 
бъде . -

И та?со — започнали да си 
доказват къде трябва да бъ
де .честата канцелария.

Това. нещо накарало отго
ворните да преизпитат своето 
становище. Излязло, че иаА- 
добре ще е ако местната кан 
целария се закрие, а те да 
си останат към Долно Тлъ
мипо ... И без това тези две 
села са принудени да отиват 
в Долно Тлъмипо, защото 
там. е центъра па района, зе
меделската кооперация и пр.

Сега и па голеишни и на 
кара.шпичяпи сигурно ще им 
е все едно: ние „село е на
чело/” . ..

На територията иа общината 
няма други магазини освен те 
зи па коопеоаниите. И в това 
отношение кооперациите имат 
монополистическо положение 
И вместо да използват топа,те 
злоупотребяват. В някои прода 
впици ияма и най- основни ст 
оки. Нуждги на земеделските 
производители, затова хоРата 
са прилцдени сами да сс спаб 
дяват от страни. А колко то
ва е скъпо и нерационално.

Във Висок няма катпяп. ши 
ни за кола. сол за добитъка. 
Слабо с снабдяването и в Кд/ 
са Врана. Пъртопопигши. В 
Трънско Олоровци но няколко 
месеца няма брашно в коопе
рацията. а това много безпо
кои хората от този район по-

1сриалца и морална вреда. 
Решението за уволняване 

„подписали"' 193 от 214-те ду 
ши негови другари-работници 
на неотдавна състбялото се це 
хот>о събрание.

Благой Димитров пеотговор- 
но се е отнесъл към работата 
и Работното си място. Пречел 
на производството, умишлено 
спъвал и намалявал произволи 
телносгта па труда. Л ъгал ръ
ководството, чс е болна жена

в
по

!

алти заведения и че отсъствия 
та ,,по болест ” (второто име 
за свършапаис на някоя дома 
шип работа), както и честите 
„отпуски", не пречели 
иа производството и произво
дителността иа труда. Особе
но днес, когато верижният на 
чии па производство си завою 
вал място и когато от една о- 
перашгя зависи производител
ността па много души.

Нека тоя пример бъде и по 
пред съвестта на

му и постояпо търсел платен, 
или неплатен отпуск.

Топа са някои от обвинения 
та на неговите другари. Дока- 
го в лъжа то обвиняват шгса-

много

шгге от пс/го молби, с конто

Примерът в Желюша говори, 
че някои кооперации си слу
жат с лъжа и така губят дове 
рие. Ето какво казва едии про 
изводител в Желюша: „Купих 
крава от кооперацията. Тогава 
ми казаха, че телето ще изкуп 
ят по 300 динара килограм. Ко 
гато дойде време ла продам те 
лето на кооперацията същите 
хора ми предложиха 170 дина 
ра”.

Босилеград

Реорганизация но местните канцеларии
зпъняване 
онези, конто знаят за подобниВ Общинската скупщина в 

Босилеград се вършат подго
товки за реорганизация на ме 
стиитс канцеларии в комуната. 
Професионално неподготвени
те служещи по местните каице 
ларии ще бъЛат заменени спо 
дготвени кадри. Освен това за 
напред в рамките на местните 
канцеларии ще минат и някои 
служби, които върши Общин
ската скупщина като напри
мер събирането на ланъни.

Ог сегашните 8 местни кан
целарии в комуната изглежда 
чс щс останат да работят шесъ

и то в Бран конци, Д. любата, До 
дно Тлъмипо, Г. Лисица, Г. Лю 
бата, НаЗърица, а по-иатагьш 
мото съществуване па местни 
те канцеларии в Раличевци и 
Караманица е под въпрос. Ра- 
дичевцн е близо до Босилс- 
]*РаА, а местната канцелария 
и Караманица е само за две се 
ла, които могат да се приклю 
чат към Д. Тлъмипо.

Някои местни канцеларии 
ще работят1 само в определе
ли дни.

случаи, но оъкополсПи от ,,со 
лидарност” към „рабопщка”
си мълчат.

Бсзсъмиеиие, топ отрицате
лен пример иа иссъзнателност, 
ще трябва иай-мого да подбу
ди зоркостта па органите по 
контрола в стопанските органи 
заини, чиято и задача е пре
сичане пътя иа злоупотребата 
и беззакошшето.

Тук е излъган само елин про 
изводител. Но миналата годи
на бяха излъгани всички прои 
зводител и на ябълки, в Желю 
ига защото ябълките бяха из 
купени гго 80 динара, а прода
ват! по 120 динара.

На такова мнение са и чле
новете на кооперацията от се 
ло Мазгош, които имат много 
забележки върху работата на

М-ЛндОноп
Ст. И.М. А.
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ЗАЩО СЕ ОТЛАГАТ СЪБРАНИЯТА 

НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Из дейността на местните организации

СТАВАТ И ТАКИВА РАБОТИ на какъвто е случая с отглеж 
дането па добитък в дентрал 

граАски район. Не е ожи- 
вотвореио и решението за фо 

местни общности

Да па различни събрания и то 
ва „пасивизира" избиратели-В Димитровградско има към 

2.400 избиратели. В течение на 
настоящата голина са били на 
срочвани 6 събрания та изои 
Рателпте и всяко е отлагано 
за,чал слабото посещение. Про 
дп няколко дни било насроче
но събрание иа избирателите 
в града. Иа това събрание тря 
бвало да се обсьЛи програма
та за градоустройствения плап 

Димитровград. И това съб
рание било отложено, 
избирателите не дошли. В Оо 
щипската скупщина се замие 
лпли: програмата не може ла 
бъде узаконена, ако пе я одоб 
ри' събранието на избиратели 
те, п те пс идват да решават 
за неща, които се отнасят за 
бъдещия изглед и развитие па 
воала.

Иа разширено заседание на 
Ръководството па Месната ор 
гамнзадия па ССРН от отговор 
иите хора потърсиха причини 
те за незаинтересоваността па 
избирателя към обществено- 
политическия и стопански жи 
вот в града.

Разискванията показаха, че

пияТС.
Иа заседанието се изтъкна, 

трябва ла се 
на работата

рмиране на 
и ти.

На края се изтъкна, че е не 
обходимо. да се засили иолити 
ческата отговорност оред чле 
новете на Съюза на комунис 
тите, които повече следва да 
се ангажират в разрешаването 
на проблемите, в града и в обс 
зпечаването па необходимите 
условия, за да може Социалн 
етическия съюз Аа стане широ 
ка‘ основа иа самоуправление

че неотложно 
промени метода 
иа събранията на избиратели 
те, а съдържанието им да се
приспособи към изискванията 
за по-иататъшио задълбочава 
пс иа самоуправлението- 

Затова сс наблегна че при 
вземане па решения в скупщи 
пата нредваРително трябва бъ 
дат питани избирателите, а 
след това да со мине към тях 
пото узаконяване. Същевреме- 
по вече взетите решения след 
ва да сс прилагат. В противен 
случай никой няма да ги спаз

Мотивите на тази наша кратка приказка от граничния 
преход край Димитровград са свежи, действителни. Молби за 
поскъпване на работа във филиалата на ииипси „Пътник” са 
подали две жени от Димитровград. На Радмила Столич било 
казано да се обади на работа) на 25 юли т. г., а Наталия Гогова 
като продавачка сна сувенири постъпила на работа на 17 август.

Оттогава до днес пито на едната нито ага другата, те при
стигнал отговор на молбата, а' оамю устно им било казано да 
започнат да работят.

До днес двете жени не са уредили трудовите отношения 
с нишката филиала за работните места в бюфета и обменното 
бюро на границата.

Нито една от тях няма трудова книжка, медицинска оии 
летелство и други необходими документи. От всичко съществу
ват молби, обещания на Радмила, че от 1 септември ще получа
ва по 30.000 динара заплата и ежедневни обещания, чо след 
някой ден ,работата ще се уреди”. Радм1илп почиства бюфета) и 
замества сервитьорите, така че работи от сутрин до късна ве
чер, а Наталия е принудена да нощува иа граница а, защото о'Г 
началото 1' септември работила от 7 до 19 часа. а оттогава до 
днес от 7 до 22.

Работниците изпълняват своята работа от днес до утре, 
живеят с обещания и надежди, че един ден „ония” от Ниш ще 
се сетят и за тях и ще постъпят по словото на закона. Но нищо 
от това. И шефът на обменното бюро няколко пъти се намес
вал; но шило не сторил. Работниците и по-нататък работят, 
свалят дата след дата от календара, седмици, дори и месеци/ 
а и днес от 15 часа (работа дневно — не са получили нито динар 
лични доходи. Напротив, те са принудени да взимат пари на 
заем от приятели и близки, за да ее издържат. 1

Те молят, защото другояче, П01 всичко личи, или не знаят, 
или не се осмеляват да реагират, защото се страхуват да! по
вредят нервите иа /неприкосновените”, които, да' кажем на 
края; си позволяват и такъв ,,луко” в разгара на реформата, 
когато всички се позовават иа’ законност и отговорност.

па
защото

то.

М. Б-

Увеличаване
доходи,

на личните 

но как?
В заключенията на Центраж 

пия съвет на югославските си
ндикати е изтъкнато, че „син 
дикалните организации тряб
ва да сеч застъпват за по-уСъРд 
по проследяване 
те отношения в разпределение 
то и да са застъпят за такава 
политика на разпределение, ко-

МакаР че навлязохме в тре 
тия месец от провеждането на 
стопанската реформа, димит
ровградските трудови органи
зации все още предпазливо ва 
лоризират личните доходи. Без 
съмнено, тази тяхна предпаз
ливост се коренни върху жела 
иието трудовата организация

има повече причини, конто съ 
действуват за намаляване ак
тивността на избирателя и гра 
жданимя към въпросите, кон
то са от непосредствен интерес 
за иего. Това преди всичко се 
отнася до решенията, 
взема Общинската скупщина. 
По всичко личи, че в досегаш 
пия начин на работата па съб 
ранията на избирателите нещо 
трябва да се промени. Досега 
на събранията на избиратели 
те се излизало с формулирани 
предложения на решенията, по 
които те трябзало да дадат са 
мо свое съгласие. Малко се Аъ 
ржало сметка за предложения 
та, критиките и мненията по 
тези проекторешения- Разбира 
се. така взети решения не си о 
безпечават пълна политическа 
подкрепа на гражданите.

Колко пъти само избиратели 
те са искали да се открие хле 
бопродавница в Строшена 
шма. „Услуга” обаче си мъчи.

На събранията на избирате
лите не се дават осведомения 
за съдбата на критиките и пре 
дложенията, направени на пре 
дходините събрания. Осзен то, 
ва и техниката на осведомява 
нето на избирателя е слаба, от 
борниците не дават 
своята работа и за работата на 
Общинската скупщина .

За тази пасивност доприна
ся и слабата политическа ра 
бота на членовете на СюК и 
ръководствата на местните ор 
ганизации. От над 200 комунис 
ти в три териториални органи 
запил съвсем малко 
идват на събранията на изби
рателите. а най-актпвннте са 
обременени с много заАълже 
ния. Освен това по редица про 
блеми говрят едни и същи ли

на наличии-

които
Понякога правят това и ония. които иай-малко се чувст-

още как са из-ват отговорни към трудещия се. чиито 
тъкнати във всички конституционни и други разпоредби.

права

РЕЙСЪТ ЗА ГОРИА ЛИШИЛ ООД ВЪПРОС
Жители от Горна Лнсина, 

Долна и Горна Ръжана и Пло 
ча няколко дни живеят в неиз 
вестност. Те още не знаят още 

’ колко дни ше имат рейс до 
Горна Лиспна, а след това ще 
бъдат принудени да пътуват 
пеша от Две реки. както и 
преди две години.

И наистина, линията на, ,Бе 
сна кобила’ ’ до Горна Лиси 
на има изгледи да бъде закри

особено за по-дълга кола.
Населението от Горна Лиси 

на и съседните села вече е за 
познато с нашето намерение. 
Обаче никой не 
нищо. Всичко изчакват. А нас 
коро, когато паднат първите 
есенни дъждове, пътят ще ста 
не опасен... Ние не искаме да 
рискуваме. Затова единствено 
то решение е да се предприе 
мат мерки за 
му поправяне, пътят от Две 
колко дни.
реки до Горна Лисина е Дълъг 
само 2,5 километра и може да 
се поправи и разшири за ня

И наистина, е чудно защо се 
чака сега.

На всички е ясно, какво тр 
ябва да се направи, но никой 
не предприема нищо.

Чака се наистина 
време. Но дали тогава няма да 
бъде късно?

предприема

не
навременното

та.
Причината за - това е лошият 

и на места тесен път.
Поискахме официално, обяоне 

ние то този въпрос в транспо 
ртното предприятие , ,Бесна 
кобила" в Босилеград и ето 
как ни уведомиха: <

— Съвсем лесно може да до 
йде до закриване на тази ли 
ния. Първо, тази линия изоб 
що не е регистрирана и второ, 
пътят е негоден за съобщения

ПОДНОВЯВАНЕ НА ДОМА

отчет за ято ще осуети линейното по
качване на „стартните основи' 
а да стимулира непосредстве 
ните носителни на производс
тво и доход.”

Също така „в процеса 
увеличаване на личните доха- 
дн трябва да се установят въз 
можно по-хармонични отноше 
ния между поотделни катего
рии заети”.

Именно, тези принципи Ко
мисията за систематизация на 
работните места и прерразпре- 
деление на личните, доходи е из 
пуснала от предвид, недостатъ
чно. иди изобщо не се е спря
ла върху (отделни категории 
заети.

по ясно да определи своето мя
сто в новите условия на стопа 

. нисване, да проследи възможно 
стнте си занапред и пр.

Първоначалната компенса
ция, дадена във вид на акон- 
тация, се показа двустранно 
полезна. Първо, защото даде 
възможност на трудовия чо
век да запази донякъде достиг
натото жизнено равнище, и 
второ.обезпечи достатъчно вре 
ме иа трудовите организации 
да проследят

ПО-ЛоШО

М. Ан.
на

ЗЛОПОЛУКА ПА лисипския път
членове

Аа спре обаче той послушал кон 
дуктора и не спрял. Когато 
видяли, че не могат да- заоби 
колят камиона започнали да 
връщат автобуса назад, обаче 
при този опит автобуса нена
дейно започнал Да слиза под 
пътя и при това се обърнал. 
На едно малко възвишение 
той се спрял, така че едвам би 
ла избегната по-голяма катас
трофа. На мястото на произ
шествието веднага пристигна
ла кола за бърза помощ и за
карала повредените в босиле- 
градската болница.

На Ю октомври, недалеч от 
Горна Лисина се ' обърнал 
един автобус и са повредени 
петима пътници, от които ед
на жена е тежко повредена. 
Автобусът от линията Босиле 

|Владичин Хан при 
се отбил по тесния

възможностите
оценят своите места, както в 
момента, така и за в бъдеще.

Обаче, след тоя период на 
повече от два месеца, някои 
стопански организации, . какъв 
то е случаят със строителното 
предприятие „Градня,,, правят 
опит да извършат ново разпре 
деление на личните доходи. Ра 
збира се, като при 
ват основните изисквания — 
валоризацията на личните до 
ходи да бъде резултат от до 
хода, който се осъществява в 
новите условия на стопанисва 
не и постигнатата степан на 
производителност на труда.

Комисията, която е работи
ла в „Градня,, около уточнява 
нето на работните места и тя 
хното систематизиране дала 

гшедложение личните 
да се увеличат 20°/о. Това уве
личение от 20% трябва да се 
приложи върху вече съществу 
вашите стартни основи.

Какво, всъщност, говори то

град — 
връщане 
път за Горна Лисина, където' 
пътят бил закрит от един де
фектен камион. Няколко път
ници от лисински район пред 
варително узнали за това и за 
това чакали автобуса при мес 
тността „Дзе реки” с цел да го 
спрат. Те дълго махали сръие

ЗА БЛипУСТРОЙПГВП- 

Т0 НА ДИМИТРОВГРАД Известно е, че дневният пе
чат. както и материалите на 
отделни обществени форуми, 
сочат, че всяка труднова орга 
низация ще трябва да направи 
такова разпределение на лич 
ните доходи, което да допри
несе за по-добро стопанисване 
укрепване на трудовата орга 
низация, разкриване на вътре 
шните резерви, стимулиране 
на производителите, повишава 
не производителността на тру 
да. Съвсем неправилно е при 
лагане на чужда практика, ма 
кар и организациите да са ед
нородни. Още по-малко, ако ор 
гаиизациите са разнородни.

дала

Констатацията, че погтавка 
та (иа някои улици и мостове в 
Аимнтповград не тъптш отлага 
не. събоа неотдавна членове
те на Съвета за комунални въ 
проси, ръководители на тпчдо 
ви организации и обтестветто- 
политически лейпи на обща 
мяса с пол ла бъдат изнаме
рени и обезпечени материални 
средства за това начинание.

Всестранното обсъждане по 
каза че обезпечаването на па 
рични средства е възможно. 
Но. за да бълат решени тези 
комунални въпроси е иеобхо 
А1-ТМО цялостно и пълно ангажи

това, спаз

ШШ ШШШйтш ш
ШШ-Ч 1

Ш<:■
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АОХоАИ

Материалите, които 
Комисията в „Градня" като пр 
оект са представени на обсъжва?рана на гражданите, които 

чрез доброволни трудови ак- 
ци могат много да допринес
ат за благоустройството на гра 
да. Това потвърдиха неотдав 
на проведените трудови акции.

Очаква се. тези дни, акции 
те за поправка на някои мос
тове в Димитровград да започ 
нат.

дане и разглеждане от члено 
вете на колектива. Това е пр
ъв материал и изхождайки от 
становището, че системата на 
вътрешно разпределение като 
съществен фактор на стопанис 
ване и подобряване — може 
да се каже, че „ледът е про
бит”, и че предстои още много 
работа за разешаваяето на 
тоя твърде важен въпрос.

Ст. Николов

Ясно е. че ония, които имат 
високи стартни основи ще по
лучат цвеличение на заплати
те от 10 до!3 хиляди динара, 
докато онези с ниски стартни 
основи ще имат увеличение до 
5 хиляди. Нарушаването на 
принципите не е това, че едни 
ще получат повече, а други по- 
малко, а във факта, че узели 
чението от 20% е приложено 
линейно.Ст. Н.
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По нашите села
Изкуиуванешо на селекосШтиански иродукши

Електрификацията в Ми- 

левци в застой Годишният оборот изпълнен за осем месеци
Годишният план за изку

пуване на селскостопански про 
дукти в експозитурата на сдру 
жението ,,Ст0чар" в Димит
ровград е осъществен за осем 
месеца. Още в края на август 
стойността на оборота, който 
е организирала експозитурата, 
възлиза на 380 милиона дина
ра, колкото е предвидено до 
края на годината. Тези осем
месечни резултати възлизат на 
80 милиона динара повече от 
Цялото миналогодишно изкупу 
ване. Тази година са изкупени 
28.000 броя агнета, вместо за
плануваните 12.500, договори 
рани са или изнесени в САттт

иди Западна Германия 65 тона 
кашкаватл по 1.200 долара о 
дйн тон. 80 на сто от изкупено 
то сирене е изнесено на чуж 
дестраннря пазар пю 700 до
лара един тон итн. С това ко 
операциите са осъществели зна 
чително по-добри цени, откол 
кото на родния пазар, особено 
за бялото сирене, 
пръв път се изнася. С изклю 
чение на агнетата, тазгодишни

нататъшното изкупуване на 
телета е също в застой зарад 
цените. Но с оглед на малката 
разлика в цените между теле
шкото и юнешко месо по-износ 
но е да се угояват юнета, за- 
щото от количеството месо за 
виси и заработката.

Във всеки случай заплану
вания обем на изкупуването 
на селскостопански продукти 
и по стойност и по количество

През 1963 година милевчани 
с голям ентусиазъм се наеха 
да електрифицират селото си. 
След дълги разисквания и ра 
зговори подготовките започна
ха. Бяха направени електриче 
ски стълбове и започна

спирането на тази полезна ак 
дия. Дори се чувало, че Общи 
нската скупщина ще строи ре 
2 «ей на Милевска (планина а 
милевчани ще трябва 
доведет ток до своето 

Не може

оттам да 
село., .строе

жа на трафопоста. Вложиха се 
значителни средства и труд. И 
акцията спря на половин път.

Аа се отрече, че го 
ляма част от вината за провал 
янето на тази акция пада и 
в|ърху общественео-политичес- 
ките организации, които оста
наха пасивни. Сега по този Въ 
прос в Милевци не 
ема нищо- Всички

което за

Кои са причините за прекъс 
вапето й?

Има няколко моменти, 
то са от значение за прекъс 
ването на тази значителна ак кой Аа започне, 
ция. На първо място, комите
тът по електрификация стана -------~-------------
неактивен. Но не е само това.
От разговор с милевчани могат Съвещание

се предпри 
чакат ня

кои

В.

на селскостопански теми
да се чуят и други данни, кои 
то съАействуват за застоя в та 
зи акция. Милевчани 
ч|г юбщината не устояв'а '■на

ПРИЛАГАНЕ НА АГРОМИНИ- 

МУМА НА ВСЯКА ЦЕНА
казват.

Приетото от Общ1шската ску 
пщина в Димитроврград реше 
ние за агроминимума, трябва 
да се подкрепи и оживотвори 
п чрез разяснителна дейност на 
обществено-политическите си
ли. и *чрез прилагане на зако 
нопредписанията. ТРка бе ре- 
шено на неотдавна състоялото 
се съвещание на Изпълнител 
ння отбор на ОО ССРН 
ководйтелите на земеделските 
кооперации.

Повдигането
се дължи на факта, че уговар 
янето с частните селскос‘топан 
ски производители за засява
не на високодобивни сортове 
пшеница не е достигнало зап 
лануваните повърхности от 
312 хектара.

Показателите на плана за 
есенното засяване, приети още 
през април т. г., показват, че 
площите, конто трябва да бъ
дат кооперирани с индивиду
алните селскостопански произ 
водители, изнасят само 7,4»/0 
от целокупните посевни пло
щи. На съвещанието бе изка
зано мнение, че площите за ко 
опериране трябва да бъдат ув 
еличени за сметка на ония пло 
щи, които засяга решението 
за агроминимум.

Понеже есенната сеитба е в 
закъснение участниците в съ
вещанието се съгласиха срокът 
за договориране дабъдепродъ цията към 30 хиляди килогра

ма, които тя им заплаща по 80 
динара килограм, а учениците 
от основното училище са съб 
рали 5.000 килограма.

В кооперацията изтъкват, 
че до края на есента ще бъ
дат изкупени още 10 хиляди 
килограма шипков плод.

ти с оглед ма това, че в много 
домакинства са останали по 
двама старци, чиито .жизнени 
изисквания са скромни, 
които са си обезпечили друг 
вид доходи, па съвсем слабо 
или никак не се интересуват 
за интензивно стопанисване. А 
техите имоти, именно, подле- % 
жат на решението за агроми- " 

и ръ нимума.
Истина, причината не е са- годишния с 30 тона сирене.

Ш..
или

ШШ
-ч

СЕНОКОШКИ КАШКАВАЛ

значително ще бъде преизпъЛ 
нене. За това допринася раз
бира се, и ангажирането 
еекспозитурата в изкупуване 
на пазарни излишеци на по-шц 
рока територия, отколкото по 
рано.

ят износ е по-голям от минало

намо в частните селскостопанс
ки производители. Лошата пра 
ктика в по-раншните 
на земеделските коопрации до 
известна степен е повлияла да 
намалее Интереса на селскосто 
папските производители за ка 
къв то било вид пронзводстве 
но сътрудничество.

Макар че решението за агро 
минимума е прието още преди 
две години, понеже не е същес 
твувала селскостопанска инс
пекция, същата не е могла да 
бъде оживотвсрена.

От изнесените селскостопан
на тоя въпрос години ски произведения от тази те 

ритория са получени около 
250.1}30 долара. Само за млеч 
тште .произведения са получе 
ни 101.000 долара-

М.Б.

Намерен пазар 

за ябълките
Все по-добрите резултати 

на сдружението в изкупуване
то на селскостопански продук 
ти показват, че земеделските
кооперации са разбрали че съ
трудничеството в оборота със 
„Сточар" е мног0 по-полезно, 
отколкото сами да се появяват 
като износители и то по две 
основни причини:1 „Сточар” по 
стига. по-добри цени и има въз 
можност по-добре и по-ефтино 
да организира транпсрта на 
стоките.

През останалите четири ме
сеца предстои изкупуване на 
овце и на юнета. Планът за из 
купуване на едър рогат доби 
тък. казват а експозитурата, 
не може да се изпълни, защо- 
то е запланувано повече, от
колкото тази територия може 
да даде пазарни излишеци. По

Босилеградската кооперация- 
„Напредък" първа 
тазгодишното изкупуване 
ябълките. Първите пет вагона 
ябълки наскоро ще бъдат дос 

в големите

започна сСт. Н.
на

ИЗКУПУВХНЕ нашипков плод тавени на пазара 
промишлени центрове. Най-до 
лнокачествените ябълки коопеТрафстостът рацията заплаща на произво
дителя по 70—90 динара килог 
Рам.

В течение на октомври коо 
пераш1ята в Босилеград изку
пи 35 хиляди килограма шип
ков плод. Населението от око 
лните села предаде на коопера

Думата си в обещанието да о 
каже техническа помощ. Хора 
та работели без да знят точна 
та калкулация за въвеждане
то на електрически ток по до 
мовете си. По едно време из 
селото започнала да се носят 
различни слухове, „че въвеж
дането на тока ще продаде и 
мотите им” и пр. И това доп
ринесло до известна степен за

Тази есен кооперарцията 
ще изкупи към 30 вагона ябъл
ки.

лжен до 1 ноември. А дотога 
ва Социалистическия съюз и
специалистите при земеделски 
те кооперации да разгърнат 
широка разяснителна акция 
по кооперирането и прилагане 
решението за агроминимума.

Този заключения бяха прие

дат изкривени греди и почерня 
ла слама. В единия ъгъл куц 

— тазгодишната „рекол 
та”, получена от съседите. В 
другия край малко слама и сд 
на скъсана черга — „кревата" 
на двамата мъченици.

— Това е — с въздишка ка 
за Бойка. Къщата е пред рух 
ване ,ей сега може би ще рух 
но, но Къде да се денем?

И аз си поставих тоя въп
рос — какво ще правят, кога 
то настъпн зимата, а те без 
дъ,рва|, покривка, прозорци...

На трЪ11?ане, я попитах кога 
се връща брат й от училище. 
Тя ме осведоми, че вече тряб 
вало да си дойде, ио нещо е 
Закъснял.

На връщане, недалеч от къ 
щата. в една ябълка видях ед 
ио момченце, а под нея един 
шнрокоплещест 
Предположих, че това 
би Митко и го извиках 
ме. Той се обади и слезе от 
ябълката

Защо не си отиваш, кака 
ти те чака у Лома, а ти се ба 
внш?

— Не съм виновен, тоя чнч 
ко обеща хляб за вечеря, ако 
му помогна да обере ябълката.

Нямаше какво п0вече да го 
питам. Остава да се питат дру 
горито от общината, защо мъд 
чат. Дали не им е познат този 
случай па сестрата и братле
то от Милевци, 
се нуждаят от тяхната помощ.

В. Великов

КРАЙ НАСТУК Б0НКА И МИТКО ГЛАДУВАТ... жито
Намерите ли се в село Ми- 

Босилеградско и мине- 
„Калеини",

левци,
те през махала 
Вниманието ви ще привлече ед 

. на стара, ехлупена къща, пок
рита със слама. И тя ще ви за 
интересува, защото е единст
вена такава в селото. Човек 
веднага се запита: възможно 
ли е тук някой Аа живее. На
пуканите ртени, изгнилите гре 
АИ се заканват със своята до- 
траялост.

общината казали: „Но даваме 
повече. Тя има имот и нека 
живее ог него”. Наистина тя 
има имот, останал след смърт
та на баща й, по не м0же да 
живее от него. защото е нес
пособна за работа. Невръстни
ят й брат. който учи в Босиле 
град пс може да й помогне. И 
те гладуват, въпреки че Бойка 
полага големи усилия да оста 
пат живи. Дава имота в изпо
лица. Съселите* го вземат

най-добрите в босилеградската иите минавали в мъка и исмо- 
гимназия. Училището ведиа- тия. И никой не се сещал за 
га оставила. Останала без ро- тях. Само две-три години бгш-

След малко тук се срещнах 
и със собственика на къщата. 
Пред мене се яви тридесетго
дишна жена с износени селс
ки дрехи. Но тя не ме забеля 
за отдалече. Едвам, когато я 
доближих на няколко крачки 
тя разпозна, че стъпва човек. 
Телесният й недостатък бе о- 
чевилсн, макар че тя се ста
раеше дд го прикрие. Събесел 
ницата бе Бойка Митопа.

Попитах я за живота й,
— Той е мъчен и непоно

сим. Вече години наред с брат 
ми гладуваме. Нямаме доста
тъчно хляб. А пък за другото 
и не питай. Остава ни само да 
просим, но това не мога. 
Тъжната история за невръст
ния брат и нсработоспособиаг 
та сестра започва през 1955 го 
дина. Тогава починал баща им 
и те останали сами. Брат й 
бил тогава на четири голини, 
а тя била ученичка, една от

II
ползват но ша нся се пада сьв 
ссм малко, недостатъчно и за 
голия живот.

— Тази година ми дадоха 200 
килограма ръж — каза Бойка. 
Но може ли Да се живее само 
с 200 килограма ръж? Дали 
брат й и тя ще изкарат годи
ната? Това едвам стига за по 
ловни година. Бойка търсила 
и друго решение. Опитала се 
да продаде имота, но па кого, 
когато никой не го иска или 
ако го иска, предлага смешно 
маЛка сума.

Помолих събсссАннчката Аа 
мс въведе в къщата. Някогаш 
мага 'малка стаичка вече не 
прилича па това. Подът про
паднал, прозорците изгпили, 
тавана зловещо надвиснал иа 
главите им. Посз иег0 се виж

милевчаиин. 
е може 

на и-

Щк
-------* .-. >. ...- .*,-----и,..г

3&
V?
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БОПКА ПРЕД СВОЯ ДОМ
шият народен отбор им давал. 
Обаче от 1960 година насам пе 
получават нищо. Другарите в

дители, тя започнала ла се гри 
жи за споя живот и за живо
та на малкия си брат. Годи-

конто много
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Сега не ни е до шеги Неволите но Кирил и Методиизказаха, 
че има и покачвано на цепите 

потребителните стоки. Бра 
шпо тип — 1000 ймссто по 126 
динара, се продавало по 131 Аи 
нар. захарта пместо 250 — 260; 
олиото 455,. а се продавало 457

Неофициално сеБях тръгнал е ..намерение да 
напиша репортаж за шегаджпй 
ството в Димитровградско. За 
туй си бях избрал Долна Нев 
ля, прочутото по шегаджшш ое

„ще се срещна със Сеича 
Машш и Куката, ще поговоря 
с тях п репортажът е тук” —

— Как ла не со изплати —
—• Ми 

засадих 38 хнл 
яли стръкчета и получих 55() 
хиляди динара. Тази година 
също засадих 38 хиляди. Но, 
па тегло ще бъде по-малко. 
Изпи го сушата и „чумата” 
(плевел, комуто ,нс знаеше АРу 
го име). А че има полза ,— и-

Има

засоша то моя въпрос, 
налата година диния или другия просветител...

Започнало „принципно” опре 
деляне иа становищата/.

— Аз с*ьм за такова повише. 
От кога

Всички знаят, че солунските 
братя Кирил и Методий са ни 
научили на четмо и писмо, 
никой по знае една подрооност 
от историята — за неволите, ко 

сполетели двамата просне

ла
I го

ло. говоримние отдавна.
тези просветители заплатите 

да се увеличат. Те имат отгово
рна работа пред обществото, и- 
мат дипломи също като и техни 
те колеги в стопанството. Защо 
тогава да' ие бъдат възнагоаде- 

говорили при
вържениците на Методиевите у-

надинара.
Тези данни са неофициални. 

Но хората Вярват '» тя*- а.к 
щото М0жс би някой е запла
тил спорел тях. Казват липсвал 

Магазинът се отварял 
кога може, а пс

иго
тители гцрез един есенен ден. 

Като атомна бомба се пръсна 
че учениците ма Ме-мислех си.

Дори предварително бях под 
брал въпросите, конто щях да 
им поставя- Но първите думи, 
които чух на моето запитване 
„как е, какви новини, има?” 
промениха намерението ми.

— Позамряла е всяка обще 
стаена дейност. Не идват хора 
та на събрания. Или ако дой
дат я десетина, я Петнайсет ду 
ши. По няколко пъти настроч- 
вае едно и също събанис. Тру 
д1го се събират. Пито пък из
лизат на акции 
председателят па местната ор 
гтш!заш1я 
кия съюз Еленко Тодоров.

Заинтересувах се за причина 
та. Той сви рамене в недоуме 
ние.

ла вестта,
'годи получили повишение на зама. Хората са доволни, 

обаче и недоволни. Но пола
гат достатъчно грижи. А тютго 
път иска па време ла 6-ьАо об 
работен п да се пази-от влага.

- Коя култура би внесла в Дол 
Невля пет милиона печал

ба. Тютюнът миналата година 
па донесе над пет милиона дн 

Може бп затуй тази го- 
още седем семейства сс 

пето. Миналата го за

платите.
Оная сутрин тгьрво в канцела 

рията ма Кирил започнали да 
влизат неговите ученици и да 
со сърдя!' па своя учител:

— Какво, вие ли сте ръково
дител? Я погледнете какво ста- 

пякои от тях и 
А ка-

коитрол. 
според тона

трябва. Съмнявали со в 
Или в точността па

претеглят доои

ни калето те

кога 
цсшите. 
гата, с която

чешщи.
• — Аз съм против това увели-

--- ГОВОРИЛИ други. — V-
дойна-

чение
чилшцният фонд не е 
крава, та всеки ден да мълзе ко 
лкото си иска.

Изказаха се и неграмотните:
Защо се шуми толкова. Още 

не сме учили тяхната азбука, па 
какво от това. живеем си по-до 
бре ог тях. Напразно ядат общи 
меките пари..

И така разискването продъл- 
жаваало- из махалите, предпри
ятията, учрежденията...

Кирил и Методи се намерили 
в твърде неудобно положение. 
За този детайл из живота на два 
мата просветители никой досе
га не е знаел...

па
тъка. ..

кълбоф.» у„мо- 
ДокатоНишката на 

же би”
ръководствата недоумяват, спи 
ват рамене, хората питат и си 
приказват помежду. Не толко 
оа гласно, защото пе знаят сво 
пте права. Или не знадт как 
да ги осъществят. Значи, теми 
за обсъждане има. Има се вие 

чс някои от тях са

ва при съседите, 
над сто хилядарки взели.

работят повече от нае. Нали 
пропагираоле азбуката.

е намерена.пара.
дина кво 

заедно 
която създадохте?

Малко по-късно влязла друга

заеха с
саждаха 35, а тази година 42 
семейства — пояомн той.оплака се

„може- Последното негово 
би" ме подсети, че. търся от- 
товор на един друг въпрос.

— Какво да кажа, право са 
сме се.

група.
—• 7Дака вече не може или да 

йте пари, или. ..
Зазвънели телефоните в кан 

цел арията иа Методи от всич
ки посоки на града.

— Ало, Методи ли е? Какво 
се приказва в града. Вашите у- 
чепици
от тях вече ги видели в кръч 
мата как свободно пият кафе. 
Вярно ли е това?...

— Ало Методи —сменявал се 
друг глас, — говори се за няка 
къв скандал. фалшификации, 
кражба на пари, вярно ли е то
ва?. . ..

Методи събрал протоколите, 
констатациите, ведомостите, ре
шенията и другите книжки, в ко 
итс пишело, че неговите учени
ци са най-малко платени в об
щината, и тръгнал от канцела
рия до канцелария да убеждава 
и доказва истината...

През това време пушекът от 
„атомната бомба” се разнасял 
по тараймините на града. Не ос
тавали незасегнати и ония. кои 
го само благодарение писменос
тта. която научили от двамата 
братя заели важни постове в ко 
муната и предприятията.

— Какво — говорели те — ни 
ма едни обикновени просветите 
ли да взимат толкова пари. а 
ние които произвеждаме и тво
рим благата все още не сме взе 
ли толова пари...

Разискването за случилото се 
било пренесено и в най-крайни- 
те квартали на града- Граждани 
те се определяли — за и про
тив повишението на просветите 
лекия динар. За Кирил или за 
Методи т. е. за1 учениците на е-

на социалистнчес-

чатлеиие, 
належащи, нс т-ьрпят отлата-казали. Поотпуснали 

Но и ръководствата по са се 
преуморили. Ето, оная вечер ос 

Обсъждах

пс...— Отдс да знам. Канихме ги 
да предложат сами, кон теми 
ще разискваме, какви разгово 
ри да водим. Питахме и за 
мнения, предложения. Просто 
са се отпуснали. Като че ли 
са обидени от нещо. Може би 
затуй, че много ое протака по 
строяването на Джонин мост. 
Може би ...
Аз оъщо не доумявах. Освен по 
шегите, Долна Невля, дълго бе 
между най-отзивчивите села по 
събрания, добро воли акции, об 
ществено-политическа дейност.

Истина, им а и обективни пре 
чки. Хората отиват в града и 
Рядко се връщат. Дойдат за 
ден-два и пак си отиват. Осо
бено младите. Но не е цялата 
причина в миграцията. Има 
двадесетина комунисти само. 
Толкова брои и младежкият 
актив, и Социалистическият 
съюз. Може би, има вина и в 
Ръководствата. А, може би, и- 
помощта отстрани е секнала...

В кристалния, свеж, есенен 
въздух, сякаш натежа това 
«може би”, което у мен прера 
стваше в огромно желание да 
издиря къде е причината.

НЕ СЕ ПОЛАГАТ' ДОСТАТЪЧ
НО ГРИЖИ ЗА ХОРАТА

Разговорът с един от най-лоб 
рите
бай-Сандо Андонов, потече не
принудено.

И ДЖОНИН МОСТ Е 
ПРИЧИНА

таиахме до полунощ, 
ме снабдяваното.

Магазинсрът беше на почив 
ка и почти цял месец магази- 

стоя затворен. Управителг 
ят на земеделската кооперация 
в Борово, каза че не могъл да 
ля ле заместник, защото тряб
вало да се заплатят десетина лежката 
хиляди около инвентаризация- га остава да се наемам с моста 
тя Кяза че е взето решение, пои верзарски пост ^агЙ^ерите ™ снабдя- В тая шега обаче има поги
ват и че по-инак не може. Ка- на. Наскоро Джонин мост ще .^ и сякаш отсече с нож...” бъде готов. Средства са ооезпа 

11 довършването му. но
мостът край с

получили пари. Някои

Щастливи сме ние .че сега и- 
маме училищен фонд, опреде
лени средства за училищата, ра 
сотническото саагоутгр1авление. 
което решава за всяко училище 
гг-никой не им се бърка в работи 
те отстрани. Учителите получа
ват заплати навреме. Значи и най 
далечните последователи на Ки 
рил и Методи нямат почти ни 
какви проблеми в това отноше
ние. Те имат само една задача 
да учат ггродрастващо-то поколе 
«ие на четмо и писмо и някак
ви други трудности от такова е 
стество.

С една дума нашите днешни 
Кирил (Трайков) и Методи (Геср 
гиев) нямат никакви неволи ка 
кто тяхните едноименници. Вси 
чки техни проблеми и пробле- 
мите ка тяхните ученици ,,пра- 
вилно са разрешени”.

«е могатЧе долпоиевляпци 
без шеги оа потвърждава и от 
най-новата версия за Джонинпът
мост.

Джонин мост (уж —
моя) направихме. Се

забе

чени за 
опасен става 
Верзар. ще се стигне ли до по 
ложението с Джонин мост? И- 
лн ще се пристъпи към поп
равката на тося мост, който 
освен строителен материал тьр 

ангажиране на собствени 
сили. Запгото неговата поправ 
ка изисква само греди.

***

По адрес на земеделската 
и снабдяванетокооперация

още редица обвинения- 
Земеделската кооперация не 

се придържала към ценоразпи 
са, с който Общинската скуп 
шина в Димитровград определ 
яла изкупната цена на някои 
селскостопански стоки. Според 
тоя ценоразпис, 
най-ниската цена е 500 динара 

живо тегло. А ко

ЧУХ

си и

за телетата
Напуснах Долна Невля уве

рен, че моментът ми е попре- 
че репортажът за

пропаднал.

за килограм 
операцията заплаща до 480 ди 
нара. Казват и потвърждават. 
3(атова Пера Шолин закарал 
телето в Димитровград и по
лучил 500 динара за килограм. 
Всички обаче не могат да ка 
рат добитъка в Димитровград. 
Съшото положение е и с овце 
те. Кооперацията заплаща по 
250 динара килограм, а в цено 
разписа е казано по-ниско от 
320 не може.

Б. Николов
чил, а не 
шегобийетвото 
На тръгване ме известиха, че 
бай-Сеичо неотдавна го сполет 
яло нещастие а Куката не си 
бил в къщи.

ММIе

*

Й«►»Но аз останах уверен в ду
мите на елин старец:

— Пусни ни. сега не нп е
3

тютюнопр о из водители,
ло шеги!

Стефан Николов

II

РАДКО ШОРГА ИСКАмата си сина, тримата малки партиза 
ни както ги наричаше той.

, .Свободно” — каза командирът, 
греди да започне ла обяснява задача
та. Ратко отпусна огромното си тяло, 
постави пред себе си!шмайзера.и докато 
командирът обясняваше, той пристъп 
ваше от крак на крак. Външният му 
вид не издаваше нищо особено. Само 
беше малко п0-неспокоен, отколкото 
лруг път. Но вътрешно беше много 
развълнуван. Остра болка разкъсваше 
гърлите му. Разкопча партизанската 
си блуза, а слел това и ризата. Разго 
ли покритите си с косми гърли, защо 
то почувствува, че нещо го залушва. Ис 
каше му се да извика. Нещо страшно 
ла извика. Да върви всичко по дяволи 

оставаше с впечатление, че в рошава те; Преситен е вече от борба от кр- 
та му и разчорлена коса се бяха сгу от см^т от живот! Неговият жи
шили два заека и но не <. Фг вот беше едно голямо нищо, за него
ки а с някакъв дълоок и таърд сън. всичко беше безсмислено и празно — 
Войниците наричаха Радко Крали Мар неговите малки синове, неговите парти 
ко. Девойките и невестите го нарича зайчета днес бяха разкъсани от само 
ха Голямата гордост. В сраженията легна бомба. Но той не искаше гада 
той беше много сигурен картечар. а да се оПЛаква, -не искаше да разка
то залегне някъде, не му се тава. ЗВа. да се вайка в момента нямаше 
удря ли, удря. И добре улучваше. желание за нищо. Просто искаше ла

При настъпленията той беше му- изчезне, ла загине или... да му се 
ден, Със закъснение дриститше на случи нещо още по-страшно. . . А има 
новите позиции. Но особено муден бе ли нешо по-страшно от болката, която 
ше, когато трябваше да отстъпват. Мо се стовари върху иего? По-лесно щеше 
же' да се каже тори тромав. Винаги ла бъде ако го беше надупчил шмай- 
мърмюреше когато ротата трябваше зер. ако мина беше отрязала крака- 
да отстъпва. Понякога, когато се отте та му. ако го бяха заловили жив. и го 
гляше, правеше шеги за своя сметка: .бяха изпекли, ако го беше притиснала 

- , ,Голям съм, майка му отара къде Да Палата планина, пак шеше да му бъ- 
се дяна такъв огромен”. де по-леко...

Обикновено пристигаше последен 
на приемателния пункт и командирът 
винаги се опасяваше да не би да го ”хва 
нат жив”, да го пленят. Когато нямаше 
сражение, Радко беше мълчалив. Мно 
го ядеше, естествено, когато имаше хра 
на, и много спеше. Понякога беше за 
мислен. Най-много обичаше Ла разгова
ря с по-стари бойци, защото те чес
то си говореха за дома и за децата.
Тогава и той разказваше нещо за три-

застаналаВтора ударна бригада, 
в полукръг около командира, слуша
ше неговите думи. Той обясняваше пред 
стоящата задача и 
да изложи накратко и сбито

трудността на положението в 
което се намираха. Начело на редици 
те беше Радко Шорга. Той бе висок, с 
широки рамена, с извънредно голяма 
глава, която винаги ^еше издадена 
лко -напред. Винаги стоеше с огромен 
килнат калпак от заешка кожа. Човек

нахлуваха празна надежда. Изтласкваше всички 
отк слечни мисли. „Напускаме нашата други мисли от главата му. Може би! 
планина". Някак не успя да разбере, Той непременно трябва да -отиде, 
че пробивът означава тръгване и те Командирът се колебаеше, Мнози-
ще напуснат планината. Защо? Не ви на от отряда бяха загубили по някой 
жлаше смисъла на тази стъпка. Възмо близък. Шорга го сполетя нещастие 
жно ли е ла се направи пробив?! Нало именно днес, в навечерието на проби 
жнтелно ли е това нещо?! Не беше убе ва- Би трябвало да го пусне. Команди- 
ден, че е наложително. Повече от един Рът чувствуваше това. Но преди атака 
месец отблъскваха нападенията на неп
риятелските дивизии. Врагът още не 
беше проникнал в гората. Може би 
трябва ла издържат още малко. Може 
би шюбнвът не е единственият изход 
Не му се тръгваше никъде. Искаше 
тук ла остане и Ла загине. Искаше да 
изчезне, просто да избяга в дългата 
колона на загиналите, да се срещне със 
синовете си.

„Оставяме Козара”
полагаше усилия 

мнение
то си за

ма

та и други ще потърсят, отпуск. Зато 
ва още се колебаеше. Ще се пръснат 
хората. Ще се забавят със семействата 
си, а тази нощ щеше да бъде решител 
на битка. Най-добре беше да не пуска 
никого. Бойците чувствуваха, че на 
мандира му беше трудно да откаже, 
но рискуваше, ако разреши.

Затова отрядът помогна на коман 
лира. Някои другари от строя извика

ко

Думите на командира сякаш бяха 
напразни. По нищо ие личеше, че са 
оставили слеля V бойците. Те като че ли 
равнодушно приемаха бойния призив: дната редица. 
„Да няттпавим пробив или.. . ла заги- 

Командир-г-т завърши. Целият 
строй 'мълчеше. Когато 
запита има ли някой да каже 
Шглга реши, поиска лумата и излезе

ха:
— Пуснете Шорга!
— Но ни то един повече!

Командирът се съгласи.
—. Не нито един повече!
— Нцт0 един!
Шорга нямаше дори време да бла 

годари на другарите, а им беше толко 
ва благодарен. Веднага тръша. Изтича.

Миг,, преди отрядът да тръгне за 
изпълнение на задачата, Радко приети 
гна. Внимателно свали торбата от гьр 
ба си и я остави край един пън. Поше 
пна нещо на торбата и бързо се отда 
лечи. Обади се на командира и още 
по-бързо се върна да нарами торбата 
на гърба и да стигне на мястото си тъй 
като отрядът вече преминаваше от ст 
роя в колоната и в тишината се изто 

към позициите «а врага.

яем. •
командирът 

нешо.

прел строя.
— Искаш ла кажеш нещо? Да на 

ттавиш предложение? — запита команКпмЬчлиРът говореше .;. 
пъчът трябва ла се пробие. Ранените. 
Няоедът.. , Отстъпление няма! Ще го 
пробием или... ттте загинем. По-добре 
е ла загинем, отколкото...”

Об-
лирът.

— Не. нямам какво да добавя. Ис
кам отпуска.

— Отпуска?
— Да. отпуска. Само за елин час-
Толкова му беше необходимо да 

изтича ло селището ня бежанците. 
Да вили. Сам ла се явори. Може би не 
всички са запитали! Може би! Може 
би! . . . Все повече го обземаше тази

Ралко доняваше само по някоя ду 
ма на командира. .-Пробив” — мисле
ше см той. Защо ггоне вчепа не бе запо 
ВяДано това. Днес неговото семейство 
щеше да бъде извън обръча, извън 
опасността и бомбата нямаше да ги.. . чваше
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БРАТСТВО’’ 7
МНЕНИЯ ЗА ДА БЪДЕ ГРАДЪТ 

НИ ХУБАВ И СПОКОЕН

I
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Казваме, че Димитровград е 
град. И наистина той по пя кои 
нещо. личи на хубаво градче, но 
по други никак. Тук ежедневно
минават чужденци 
транзиту а други се отбиват. Ид 
8ат и гости от Различни краи
ща на страната. И те зебелязват 
много неща, които пие или не 
забелязваме, 
ги забелязваме. А ето какви са 
някои от ,,бисерите” на Димит
ровград, по които той не прили
ча на град.

В центъра па града, пред са
лата Общинска скупщина й 
Културния дом, минувачите са 
принудени да слагат носни кър 
пи и а устата, защото септичната 
яма, която се намира сало -на 
един метър от тротоара е пре
пълнена. Не ни е известно дали 
жилищниятгсъвет па тази голя
ла сграда е поставил този въп
рос на дневен ред или не и да
ли санитарната инспекция и от 
говорн.ите другари от Общин
ската скупщина, коит0 ежеднев 
■ао .минават тук и по няколко 
пъти не са забелязали това!

Да вземем друг един пример. 
Става дума за починалите. Ди
митровград вероятно е единст
вен град в страната, където ум
релите се косят е открит сан- 

'дък през града. Смятам, че и то
ва са видели компетентните .. , 
Слятал, че съществуват законо 
предписания за погребение на 
починалите и те са в съгласие 
с всички хигиенични и санитар 
ни условия.

Често пъти говорим и за. есте 
тмчесхото уреждане па града. И 
досега се предприемаха акции в 
това отношение. Едни успяваха, 
други не, но асе пак негцо се ра 
ботегие. Не тагса отскоро в Ди
митровград на всеки посетител

бият в очг1 'надписите и фирми
те е града. Да вземем сало два 
примера, от мпогото в града: не 
посредствено до лостовете 
Строшена чешма

ки. И.яа решение в центъра на 
града гражданите да не отглеж
дат никакъв добитъкI Взето /г и 
решение кучетата скитници да 

се намира ча- се убиват, гражданите да държат 
с/на/а работилница па Матея вързани овчарски кучета, да се 
Антов. На работилницата фир- държат затворени свине и тн. 
ла. ..Юрганция’ . Фирмата не е Но този добитък в Димитров- 
написана кнто на сръбски, пито гред се разхожда съвсем сво 
на български език, но съдържа бод но.
букви от двата езика. До кому- Всяка вечер из главната ули- 
палната, банка се намира част- и,а велосипедисти с голяла ехо 
пата бръснарница на Мирко Ми \ рост показват своята вещина е 
хаилов. Това е стар дюкян, ос
танал още от турско време. На 
него грлялух фирма, кояхо гла- 

„Са.юн за даме и господу”.
Не става дума за салона, който 
и не е салоп, по за терминологии 
ята, която отдавна вече

към-някои ш
Шк Ш I

■ или пе искаме да

бързо зиг-заг надбягване. А и 
за двгижепието на велосипедис
тите има предписахте!...

Ето, това са сало някои кар
тинки от нашия 
град. Това сд картинки, с които 
могат и трябва да се позаиимаят 
и подружниците па Социалисти 
ческия съюз в града.

жШI -
- %ъ ; • 

Жб
си:

тури етически
Шне съ

ществува в нашия социалисти
чески речник.

Често пъти Общинската, скуи 
щипа взема решения и препоръ Кирил Трайков

Ш ш шНокозбки просветни работници шЖ0 2ф%

СТОИЧКО АНДОНОВ И КИ-РИД ЗАРЕВ ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ 
СК. А ВАСИЛ ВАСИЛЕВ НАКАЗАН С УКОР.

Зарад нездравите отношени 
я в основното осмокласно учи 
лнще в Горна Любата, за които 
писа нашия вестник, първич 
ната организация на Съюза на 
комунистите е (изключила от 
своите редове Стоичко Андо
нов и Кирил Зарев. докато Ва 
сил Василев е наказан с укор.

Недоразуменията в този учи 
телски колектив довели до ра

зцепление и разногласия, кои-' 
то врелио се отразили върху 
обучението и в обществено-по 
литическата дейност 
просветни работници.

на тези
М.

Учебни помагала 
и пособия 
- за шипки

КАРЕЛ ПУТРИХ:

Открит университета в НишУчениците от основното осмо
класно училище ,,Георги Димит 
ров” в Босилеград' тави есен 
предадоха «а земеделската коо
перация 4.500 кг шипков плод. 
за който взеха 400.000 динара.

С тези средства ще бъдат на
бавени учебни пособия и помага 
ла, спортни реквизити и др. до
като известна сума ще бъде да
дена като помощ на някои уче
ници при провеждането на уче 
иически екскурзии в крал из 
учебната, година

ОсноЬан езикоЬ акшиЬ 

йри шмназияша
Миналата седмица в Ниш 

1 тържествено бе открит новият 
Университет, трети в Сърбия, 
седми в Югославия.

На тържественото откриване 
прпсъствуваха: председателят 
па Изпълнителния съвет на 
Сърбия Драги Стаменкович, 
ггрелседателят на Просветно- 
културната камара на Съюзна 
тга скупщина Дж.уро Клада- 
рин, съюзният на секретар на 
образованието и културата Я- 
нез Випотпик и много други 
обществено-политически и кул 
турни дейни от страната н око 
лнята.

На тържественото открива
не речи произнесоха прелеела 
телят на Изпълнителния Съвет 
на Сърбия Арати Стаменкович 
и ректорът на новия универ
ситет др. Бранимир Янкович.

ва отношение имат основните 
училища е Горна Лисина и Би
стър.

Един от изводите е занапред 
да се разширява сътрудничест
вото с детското вестштче „Дру
гарче". което може да окаже 
видна помощ в ггросветно-педаго 
гическата работа1.

Членовете на езиковия актив 
ще устройват опитни часове, ко 
го ще спомогнат за повишение 
равнището на обучението.

В. Костадинов

На неотдавна състоялото се 
съвещание на прюсветните ра
ботници от Босилеград ехо. меж 
ду другото се основа и актив на 
преподавателите по езиците. То 
зи акггив ще има за задача да 
подпомага обучението по тези
предмети.

Изтъкна се, че по български 
и сърбохърватски език се чув
ствува недостиг от прочитна ля 
тература, както и липса на ръ
ководства и др. помощни сред
ства . Най-голе»ми проблеми в то Борис Костадинов

попита Шо,рга. От напрегнатото взира 
не в тъмнината чувстзуваше физичес 
ка болка в очите си.

Главата му бучеше, сякаш през 
нея протичаше бърз и игрив поток. Уши 
те му бръмчаха. При съседшгге отряди 
борбата пече бе започнала. Но Шорга 
не можеше да проумее какво точно 
става. Все му се струваше, че отнякъ 
де достига далечен подземен тътен, а 
сраженията ставаха на позициите, ко 
пто бяха отдалечени само па един ки

ЕДИН НАС ОТПУСКА не, говеда, овце, ранени, народ; женм 
н лена — всичко това се придвижваше 
зад позициите и на самите позицид. 
Всичко се беше объркало.

Куриерът на първи отряд, който 
бързаше да предаде известие ’в щаба, 
изведнъж се намери, ка земята. Ране
ният кон се строполи върху куриера 
— немощно, слабо момче ог Па данни
те Счупи крака му. Момчето не може 
ше да со измъкне изпод коня. Викаше 
за помощ Уда/ншят батальон бешепро 
бил неприятелския фронт и първи 
батальон, настъпвайки, бе разк-ьсал 
защитата на врага. И Радко Шорга се 
промъкваше към пътя. Когато експло 
лнраше мина, малкият Живко нзплапае 
по извикваше и забиваше глава в тор 
бата. А когато бащата тичаше от зае 
лой до заслон, той подаваше главичка, 
сякаш наблюдаваше и помагаше на би 
ща си. На пътя бащата и" синът прео 
доляха н последното препяствне. Рад
ко се прехвърли отатък. -Врагът може- 
ше сега да наблюдава, защото бешеве 
че Съмнало. Ао Радко изведнъж се ма 
мери отнякъде Васо „Чнковпя”. Той 
забеляза. че едни немец се готви да 
стреля срещу Радко. Тогава Васо стреля 
п успя да улучи швабата. Той помота 
па Радко да мине от другата страна «а 
шосето, а като премина сякаш получи 
топла и затича към гората. Той навле 
зе навътре в гората и легна на земята. 
Беше се запъхтял от силна умора и пъ 
лпепне, а сърцето му искаше да пзко 
чп, да избяга. Чувствуваше товара па 
гърба си, но не се решаваше Да прове 
рп да ли Живко е едра в и жив. Тогава 
детето се обади. Радко стана. Извали 
сипа от торбата. Вдигна го високо па*, 
главата сн. То навика. Радко зд!>аво 
държеше сипа си. Чувствуваше как 
ог неговите ръце силата преминава в 
момчето. Сякаш преливаше тя от спа 
щ и снага.

набъбваше. отI- а жилка /, тялото му 
неописуема сила. Трябваше да проби 
ят обръча и незабелязано ла преминат 
в тила на врага' Но това му се вижда 
ше малко. Струваше му се, че е толко 
ва силен, че та.ш нощ скали щс руши 
и ще ги запрати срещу погна, С един 
замах щс разкъса обръча около Коза 
ра, ще разчупи огнения пръстен да дп 
Ша свободно. Той носеше шмайзер и 
ие го чувствуваше. Чувствуваше само 
товара на гърба сп. Позициите на вра 
1а бяха близо. Колоната се отклони от 
пътеката вляво. Отрядът се раздели па 
стрелци. Никой, значи, пе откри 
кия Живко, който участвуваше 
лоната „нелегално”. Това беше заслу 
га и на Живко. Той се държеше като 
хайдутин като заговориик, глас пе из 
даваше. Гочно така,.както заповяда 0а 
ща му. Малкият беше 
л-ьх в гозбата, че бащата на няколко 
пъти .трябваше Дв проверява дали ди 
ша. Сега и ако го забележеха — няма 
какво! Беше късно — нямаше вече ко 
му да го предаде.

Беше нощ. Вятърът едва Доловимо 
шепнеше в листата, 
рял се промъкваше 'Пращяха клоните 
йод стъпките на бойните. Някой си у 
дари ножа в манерката. Металът из 
звъня иосдатслскн.

— Тишина! — ядосваха се деестип

Когато зае мястото си в колоната, 
опипа торбата —Шорга внимателно 

единственото нещо, което му беше ос 
танало. Никой от другарите не го по 
пита за ншцо. Говореше се само, че са 
загинали трите му

Но малкият Живко беше жив. • ри 
годишното момченце успяло да оцелее 
при бомбардировката. Радко го беше 
донесъл в торбата. Живко ще участву 
»а заедно с баща си в нападението. На 
бащините плещи. Но нищо. Той ще се 
сражава ггреди всички свои връстни-

ломстьр.
— Какво стоиш’ тук ■— емт.мрп го 

лссетиикът. — скрий се зад онова въз 
вишепие. Там са окопите не виждаш 
ли?

деца и жена му.

Шорга сс одюЛя па мястото сп и 
Като сънен тръгна напред.

— Кой е? — извика някой с пзпла
тен. разгрепепеп глас от окопите с.ъв 
сем близо до Шорга. Думите долитаха 
до мего от толкова малко разстояние, 
че Радко се смути.

— Аз съм. братко! Жив. .. Тоест. 
Радко, ла.... Живко Шорга! — И едва 

. тогава дойде на себе си.
Радко откри огън срещу окопите 

и решително тръгна напред, сякаш на 
влизаше в нещо голямо и неизвестно, 
сякаш скъсвате с вепчко. което Лото 
гова се бе случило в живота му. с мм 

самия себе сп. Изпълнен

пи. мал- 
в ко-Радко се опасяваше да не би мяко 

и от другарите да открият детето в то 
Рбата. Ще го сметнат за луд. Ще съо 
бщят на командира. Ще иска да оста 
ви детето. Защото безумие е, ще ка
жат, да носиш детето в строя. Още по 
вече тази нощ, когато изходът па бор 
бата беше съвсем неизвестен; когато 
те очакваха тежка и по-кървава бор
ба, по-страшен бой от когато и да е до 
сега. Пробивът наистина се правеше 
запад ранените и народа. Задачата бе 
пге ясна. Народът трябваше да бъде из 
мъкнат от обръча, по Радко пе иска 
ше в никакъв случай да се отдели от 
малкия. Затова много се страхуваше 
Да пе би да го открият. На малкия запо 
Вяла да мълчи, да пе гъкне дани. А за 
себе си реши, че той нс може ла прие 
мс ничий съвет и ничия заповед ла сс 
отдели от сила си. Па плещите си чу 
встяуваше приятната топлина от скъ
пия и най-мил товар, по-скъ1* и по
мил от псички товари, които изобщо е 
Носи/, и торбата си.

В гората стана съвсем тъмно. Шо 
Р*а пт.ояете спокойно г колоната. Вся

така притаил

полото сп. със
чувство за нещо съдбовно, което тря 

бпаше ла се случи гази нощ. той тпъг 
на с големите сп крачки в тъмнината, 
в която се открояваха светещи купшу

е.

Стрелковият от

ми и разноцветни Ракети
— Удари го, изяж му житото! 

извика и запрати 
във

още елин куршум 
врага. И опиянен от борбата гой 

сс спусна към задимените неприятел
ски позиции, к-ьдсто избухваха пожа
ри. Всичко това приличаше на голям 
град, който празнуваше с фойерверки 
и салюти.

Въздухът беше преситен от мири 
ама на бензин. Орълпятд непрекъсна
то бълваха стомана. Много стомана. Ко

цитс и командирите.
Някаква огромна птица удари с 

крила и преряза тъмнината. Още пе 
стрелят. Защо пе стрелят, мислеше си 
Шорга? Никога пе е бил така развъл
нувай. Цялата му кръв кипеше. Гората 
сякаш вреше, секундите бяха безкрай 
по лт.лш. „Защо пе почват” — отново Раде Башич



Бай Онзи • Босилеград

Има работа за всичкиСЛУЧАЯТ С 

ДРУГАРЯ ПОЛЗУНОВ ше са доволни, че работата 
се търколяла, но докъде — 
ще видим .

В другите стопански органи 
зании се оплакват, че нямали 
работа, а почти мито една още 
пс е доставила на общинската 
комисия анализ за включване 
то па предприятието в новите 
условия. В някои казват: ,3а 
сега няма вътрешни резерви, 
а по-после ще видим! — в све 
логгията огои, че повечето ра 
ботии места в тези трудови 
организации са заети с неква

на Същяа на младежта, а от 
гимиазият току ,изхвърчи" ия 
кой. - - или се вземе решение, 
за вечерен час и др.

Някои изразяват увереност, 
че нямало работа и за журна 
листи. Изглежда, че са се из 
лъгали много- Все докато тия 
иеща стоят, все ще имат Рабо 
та. И още как!

А време е да запретнем ръ
кави — има работа за всички. 
Само всеки да си гледа своя
та работа. Да не се меси в чу 
жда .. .

В Босилеград често щс чуе
те, че нямало работа за този, 
за онзи. . . че ели-какво си 
не трябвало да стане така, а- 
ми иначе и др. Лз казвам —то 
ва са празни приказки. Има 
Работа за всички/

Има доста работа да речем 
за комуиалпо-услужиото пред 
приятно, макар че и там ня
кои се оплакват. Защо не пог 
ледат улиците си. Те са толко 
ва нехигиенични, че има рабо 
та за всички жители на гра
да .... А те си стоят спокойни,

Другарят Ползунов е известен не сало е нашия град, но 
« във в синки села на общината• Знаят го хората и добре гс( 
познават. А как не биха го познавали, когато двадесет години 
вече заеиш вадени постове в стопанството на общината. От как 
дойде народната власт другарят Ползунов заема място в гор
ните стъпала на общинската хиерархия.

Приказват хората, особено жените, за него, за госпожата 
му — преди войната госпа Благодатна, а сега другарката Бла
годатни. Тя първа успя да се снабди чрез синдиката с еймали- 
рани съдове, а след това, когато синдиката даваше бележки 
за спални, другарката Блага, както й викаха някои от милост. 
Тя единствената получи спалия в синдикалната група на об
щината. И тя поради общественото положение на мъжа й По- 
лзунов, бе уважавана от някои жени от махалата, които ис
каха а ласкане да й се доближа■ По този начин .тя стана изА 
вестна в града. Искаше често пъти да се наложи в модата, кух 
чята и това. необикновено поведение на Благодатна често слу
жеше за присмех на хората.

Другарят Ползунов мина много перипетии в реорганиза
цията на обшината. Някои приказваха, че' щяли да го смък
нат още гю време на ,,квотата” след това при няколко но ви сис
тематизации. но все някак другаря Ползунов се задържаше 
на това )нясто. Известно време мълча и след това роговата 
дума пак започна да се слуша.

Най-сетне тези дни, всички повярваха, че гс нему е до-1 
хмел краят. ______ .

Бай; Онзи

Съдебна хроника

Осъден за кражба
\*Аи-0И9з !

Тома Станкович, бивш сер
витьор в гости лничаоското пре
дприятие „Кин-Стан" в Босиле 
град е осъден с 11 месеци зат 

'вор за кражба, фалшифици
ране на докумнти и лъжа.

Миналата година, когато Ст* 
нкович работел в едно от заве 
денията на ,,Кин-Стан'’ на Сто

имен Спасов откраднал кесия 
с 90.000 динара пари и ценни 
книжа на стойност от 20.000 
динара, както и някои лични 
документи.

След открадването на пари
те и чековия запис Станкович 
отишъл е Лесковац, КъАето го 
Разменил за пари. Той обаче 
бил разкрит и предаден на сле 
дствените органи, а по-късно 
изведен пред е-ъДа.

В града сериозно се говореше за неговото преместване
«а някое по-неотговорно .място. Но не стана нищо1. Всъщност 
сто как се развили работите:

От страна на синдиката било дадено предложение дрога 
рят Ползунов да се премести па пост с по-низки лични доходи

— Стига толкова, казали хората — от освобождението 
другарят Ползунов все получава голяма заплата. Я да го пре
местим на някое .място с по-Ьшзка заплата.

И действително такова решение било прието.
Искали да го поставят за обикновен служещ. И тъкмо да 

му дадат решение спрели. Другарят Ползунов нямал нуж
ните квалификации за това място. Опитали па друго място — 
трябвало отговарящо училище.

— Нищо, я го дайте пак горе — 
квалификации — казали някои ...

И другарят Ползунов си останал на същия пост.

1

т
НЯКОГА И СЕГА . . .

пе се залавят за работа, а пра 
хта от ден на ден става по-дъ 
лбока. След някой ден 
би ще стане и на кал. .. и то 
тава да видим как ще минава

Казват, че нямало какво да 
се Работи и в организациите 
лифицирана работна ръка, ня 
.мат специалисти и технически 
кадри. (За сведение: на Бюро 
то за заемане на работна Ръ
ка чакат само 19 свършени и-

там поне не трябват
може

В|. Николов ме по тия наши улици.
Оплакват се и в земеделска 

та кооперация „Напредък", че кономисти!) 
нямало какво) да работят,. А есе
нната сеитба е на прага! Кой ли 
пък ще се занимава с такива ра 
боти?! Оплакрат се че нямагг ра
бота, а шипките карат на су 
шене в Долно Тлъмино, 30 км 
далече от Босилеград, а ето, 
не били в състояние да постро 
ят една сушилня ... Като че 
ли този обект изисква много 
средства и труд ... Същата пе 
сен може да се чуе и в търгов 
ското предприятие „Слога". Не 
знаят хората какво да правят, 
а домакините отиват за един 
чувал пипер в Сурдулица. В 
момента в това предприятие 
сериозно са се загрижили как Вукичевич от Босилеград Ва 
да продадат траверсите; на ед
но предприятие от Славонски 
Брод. А положително се знае Александър Стойчев от Райчи 
че траверсите могат да траят 
повече, отколкото чушките, ло 
маттгге и др. толкова необхо-

В.

СЕЛО БЕЗ МЪЖЕ
В епохата на ракетите и ко 

■смическкСге полети изглежда 
даевероятно, че на земята има 
затънтени кътове, където пол 
ъхът на съвременната цивили 
запия още не е достигнал. Но 
факт е, че действително има 
неизследвани райони, където 
живеят племена, изостанали в 
развитието си с хилядолетия.

Наскоро в джунглите на Ма 
лая една.италианска журнали 
«огка открила племе, сред кое 
то и до днес се е запазил мат 
рйархатът — майчинско-родов 
строй, при който майката иг 
рае ръководна роля в" стопан 
ския и обществен живот. Цяла 
та собственост на племето се 
измира в ръцете на 
И се наследява от Дъщерите. 
Селото се обитава

Осъдени бракониеривите мъже били вр-ьщани об 
ратно на майките им.

Всеки мъж, ако разчита да 
спечели вниманието на някоя 
жена, която ще го избере за 
съпруг, трябва да знае някак 
ъв занаят.

Съдията за нарушения в Бо 
силеград е наказал зарад не-

Ци е в значителна степен уни
щожена.

законно унищожаване на ри
ба със сакове и др. средства 
с по 5.000 динара Методи Сто 
янов от Радичевци, Тома И-

! ПОБОЙ В РАЙЧНЛОЕЩН )

Неотдавна на една свадба в 
Райчиловци стана голям по
бой, в който взеха участие към 
20 .младежи и сватбари.

Къ-м 21 ч. вечерта, когато . 
мнозина се разотивали Дими 
тър Иванов започнал Да се раз 
правя с музиканта Иван Хриа 
тов. В разправата се намесили 
още мадежи, между които и 
Антанасие Джокич, бояджия 
от Лесковец. Настанал общ по 
бой от който мнозина излезна 
ла с Разбити глави, а на Джо- 
кич били нанесени тежки по 
вреди по тялото с нож. Джо- 
кич веднага бил Пренесен в бо 
силеградската болница.

лиев от Долна Ръжана, Павле

сил Владимиров от- Босилеград

ловци, Методи Костов от Боси 
леград, а Крум Милков от 
Щип е глобен с 7.000

жените
дими продукти за зимата...

И в транспортното предприя 
тие силно мъмрили (може би 
са,'гои разплакала); че единшо 
фьор карал в рейса прасе... ред съдията за нарушения ще 
че спирал, където си искал и 
подобно. (Кой ще гарантира, 
чс утре този милосърден шо
фьор няма да качи в автобу 
са, някой вол.) В това предпри Драговищица и нейните прито

само от же 
вите и техните деца, а м-ьжи 
те живеят настрана, по домо 
»ете на родителите си. В село 
то те имат право да идват вед 
паж седмично или месечно, 
зсогато, както се изразила ед 
Ла от туземките пред журна
листката, , .мъжкото общество 
им е приятно и желано". Лени

динара.

Както сме уведомени. занап

налага по-строги наказателни
-мерки, защото пъстървата в

В.

ЕСЕННО ПРЕСЕЛЕНИЕ Текст и рисуюся 
М. ПЕТРОВ'\


