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Заседание на Околийския ССРН на Сърбиякомитет на СКС в Лесковац Пред Шесшия котрес на

НАД 20.000 ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА 

НА КОМУНИСТИТЕ
Лесковашка околия ще 

представляват 61 делегат
На последното заседание на 

Околийския комитет «а Съюза 
да комунистите в Лесковац бе 
иащравен анализ на акгуелни 
те проблеми и задачи във връ 
зка с възпитанието на млади
те. На заседанието бе изнесе
на информация за Развитието 
на организацията, и се прие 
■рограма за работата на Око
лийския комитет 
комисии до септември 1966 г0 
дина.

Изтъкна се, че през изми
налия период върху развити
ето на организацията на Съю 
за на комунистите и движени 
ето на членството, като и в-ь,р 
ху обществено-политическата 
дейност е имало влияние по-на 
татъшната разработка и кон
кретизация на становищата и 
решенията на Осмия конгрес 
на СюК и Петия конгрес на 
СКС, след това извънредните 
•бщински и околийска конфе 
ренция, както и конференции 
те в първичните организации 
на Съюза, провежданието на 
изборите за представителни о 
ргани и за органите на самоу 
иравлението и провеждането 
на задачите на стопанската ре 
форма. Околийският и общин 
ските комитети и другите ръ
ководства на СЮК в околия
та са предприемали редица ко 
нкнетни мероприятия по въп
роса за конкретизирането на 
задачите ~и тяхното провежда 
не в дело

Тази година броят на члено 
ве те на Съюза се е увеличил с 
785 души и сега в Лесковашка 
околия над 20.000 граждани са 
членове на Съюза на комунис 
тите. Обаче все още е недоста 
тъчен броят на жените, така 
че в предстоящия период на 
този Въпрос ще трябва да се 
отдели повече внимание. Забе 
лязва се положителна тенден
ция към приемане на непосре 
ствени производители в Съюза 
на комунистите и от общия 
брой новопрети почти 
Работници. Повече от полови
ната новоприети 
хора до 25-годишна възраст. 
Забелязва се също така, че в 
третото '.тримесекие от тази 
година броят на новоприетите

е намален и се счита, че при
чината лежи в ангажиранос
тта на членовете и оРганизаци 
ите в провеждането на новите 
стопански мерки. Но това е 
привидно. Всъщност реформа 
та чувствително засили обще 
ственополитмческата дейност 
и това е твърде удобен случай 
Съюзът на комунистите да се 

и неговите омасови с нови хора
Забелязва се, че много пър

вични организации през изтек 
лия период не са приемали но 
ви хора в Съюза, което се оце 
нява като отрицателно. В Бо- 
силеградска община например 
15 първични оргаиизации не 
са приели нито един нов член.

Общо в околията 456 първи 
чни организации не са приема 
ли но-ви членове, което пред
ставлява повече от половината 
организации.

В заключенията за актуел- 
ните проб \еми и задачи на* Съ

гоза на Комунистите във въз
питанието на младежта се под 
чертава, че са създадени бла 
гопрмятни условия и възможно 
сти за активно включване на 
младежта в разрешаването на 
всички обществени проблеми. 
Обаче, оказва се, че проблеми 
те на младежта Досега са раз 
глежданн повръхностно в раз
лични форми. Липсва постоя
нно и системно влияние на Съ 
юза на комунистите върху ак 
тивността на организациите на 
Съюза на младежта.

Също така в п0вечето общи 
ни недостатъчно са развити ор 
ганизацните, конто мобилизи
рат младежта — възпитателно 
политически, културно-забав
ни и спортни. И затова е необ 
ходимо да сеобразуват нався
къде, където има условия за 
тяхната работа.

В подготовките за конгреса 
организациите на ССРН актив 
но тче се заложат и на полето
на културно-забавния живот.
особено на село. за разреша

ла проблеми по здравео- 
итн. и ще се борят 

ролята на

Във всички организации на 
ССРН в Лесковашка 
са в течение подготовките за 
Шестия конгрес на ССРН на 
Сърбия, който ще се проведе 

края на февруари 1966 го

околия

към
дина. Социалистическия съюз 

околия на Шестия кон 
ще представляват 61 де 

_____ Тези делегати ще бъ
дат избрани от страна на 235 
хиляди членове иа тази най- 
масова политическа организа
ция. В община Власе напри
мер ще бъде избран 1 деле
гат за IV конгрес, а в общини 
те Войник, Босилеград, Власи 
на Округлица, Вранска баня, 
Медведжа. Търговище и ЦъР- 
на Трава по двама, Бресто- 
вац, Владичин хр_н. Вучйе, Гъ 
рдс|лпца, ЛсбакИ, СПрешейо й 
Сурдултща по трима делегати, 
Буяновап и Власотинци по 
пет, Враня 6 и Лесковац де
вет делегата.

В подготовките за Шестия 
конгрес в подружниците на 
ССРН се изтъква, че те са се 
превърнали в място, където се 
Разглеждат много въпроси и 
савет същинска трибуна на 
гражданите- Обаче секциите 
още не са станали форма на 
работа в ССРН. Много рабо
ти са неясни у по 
на тяхното организиране и ра 
бота и затова броят на секци 
ите чувствително

На изв(ь1нреАШ1те конферен 
ции в подружниците на ССРН 
които завършиха тези дни, гра 
ждаиите повдигнаха 
въпроси из областта на тези 
организации. Освен оценката 
на резултатите в изтеклия пе 
риод посочени са и някои от
рицателни сявленпя, дадени 
предложения и сюгожестип 
от страна на гражданите за 
разрешаването на някои въ
проси. Изтъкнато е също та
ка, че много заключения не се 
провеждат в дело.

ване 
пазвамето

в тази
грес
легат.

за осъщестяване
ССРН в разрешаване на ред* 

Цсички обласда въпроси ю-т 
ти «а живота и работата на
гражданите. В.

Власиноокругли- 

шка община ще 
се присъедини 
към Сурдулица

В. Велкович До 27 октомври е^ьв! Власино- 
община станаха 

15 събрания на избирате 
на които населението се 

за закриване на финан 
слабата община във Вла

и присъединяването й

округлишка 
още 
лите, 
изясни 
созо

Из дейносШша на оршпнзациише на ССРН

Много думи за 

комуналните въйроси
сина 
към Сурдулица.

Само в Топли Дол имашеотношение
предложения това село да се 

към Босилеград.присъедини
На събранията на избирате

е намален.
застой. В Стрезмировци, Дра- 
инпи и др. села тя вече прик 
лючва, но има села, където е 
още начална фаза.

Проблемът по снабдяването 
на населението в този край и 
занапред си остава открит. Из 
лишеците от селскостопански 
произведения нямат пазар. Съ 
общенията със Сурдулица съ 
що са в незавидно положение

В предстоящия период цасе 
лението от този край ще тря
бва да вложи много усилия, за 
да се преодолеяят тези трудно 
сти. На проведените събра
ния се взе решение предконгрес 
пата дейност да се 
резултатите от дейността на 
Социалистическия съюз в раз 
решаването на комуналните и 
лруш проблеми в комуната.

В. Вел.

Тези дни проключиха извън 
редните конференции в подру 
жниците и местните организа 
ции Социалистическия съюз 
във Власиноокруглишка общи 
на. На конференциите не при 
съствуваха известно число чле 
нове, поради отсъствието им. 
Те се намират на сезонна ра 
$ота във вътрешноостта на 
страната.

Покрай редовните въпроси 
за предстоящия конгрес на съ 
ранията бяха повдигнати и 
много комунални въпроси. За 
сепнат е въпроса за използва 
него на местното самооблага
не в комуната. Власина Окру 
глица има твърде лоши пъти 
ща. неелектрифипирани села 
и незалесии години. По въпро 
са за електрификацията сс из 
тъкна, че в много села тя е в

лите се изтъкна, че занапред 
необходимо да се подобще е

ри работата на местните кан
целарии по селата, защото те 
остават единствената свързва

много

с терена.
До края на годината прик- 

: лючването 
лншка община към Сурдулица 
ще стане окончателно.

на Власиноокруг-

В. В.

1/4 са
отчита в

ЛЕДЪТ
ТРЪГНА

членове са

• • •
. ...... В каучуковия колбннат е Димитровград узнахме, че еа 

■направени първите крачки по пътя па стопанското сътрудни
чество и интеграция с производителите па гумени изделия а 
Нишка околия — ппротски „Тигар” „Вулкан” от Ниш и пред-* 
приятието от Блаце. След щателни анализи, -които в Дилитровч 
град се правят пече от дълго вреле колисията за нптеграция в 
това предприятие стигна до извода, че съществуват обективни 
причини, които оправдават всяко усилие по пътя на еблигхсава- 
нето в гуларската промишленост пя околията. Засега: тесни връ
зки подържат ,,Тигар” и ..Дилитровград”, но ме съществуват 
пречки такива отношения да се установят и с ,,Вулкан” и пред 
;приятието за гумени изделия от Блаце.

Досегашните разговори показаха, че мошее да се иалери 
общ език за интеграция 'сало при условие яко се спазват икоч 
полтческите закони къ.и които насочва и стопанската рефор.ма. 
В ,,Ди.1Штрооград" изтъкват, че с „Тигар" а постигнато прин
ципно съгласие да се сближат в обща доставка на суровини 
>1 да уточнят производствените 'си планове.

По този повод двете предприятия разлепиха проекти на 
■производствените планове и деаетолесечни равпослетки.

Кога то всичко тооа се проследи о околията ще ое дого
ворят и по въпроса зя изготвя пе па общ, производствен план с 
който ще излязат пред югославската банка. Според сегашното 
..оложепие носители па групата обединени гулареки предпри
ятия трябва да бъде ппротски „Тигар". Разбира се общата досч 
тавка па суровини и износ на произведения са съществена ос
нова за всестранното сътрудничество, което по-н «татък и оди 
към интеграция.
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Идеята за обединяване вече успешно лишава общинските 
граници без оглед па местническите стремления. Ледът гук-томе 
плува към пристанището на по-интсизионо стопанисване.

М. К.
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От сесията па Околийската скупщина в Лесковац

НСПОЗИАТН СТРАНИЦИ ПРОЦЕС НА УСШРШЕНСТВУВАНЕ НА ПРО
ИЗВОДСТВОТО И УКРЕПВАНЕ НА СТОПАНСТВОТО

ЩЩяМттIот нашето рев олюционно ми*

(2)
пата победа. Нито наказател
ните експедиции, пити зло
деянията, извършени над сръ 
Оскил народ, опожарпаннн, гра 
Сока, Сеснлкм, затворите и пр 
о-о не га иа’.м •пла: а напро
тив са укрепили борческата 
готовност иа сръбския народ. 
Още по-сшмю се разгаря умра 
зата против окупаторите в сьР 
е.ата на иашпшг изстрадал па 
род, още по здраво се сплотя 
ват борческите освободителни 
сили за унищожаване на оку
паторите и техните слуги. Бли 
з-ьк е денят, косато щшште 
Фашистки прагове ще б-ьдат 
сломени, поразени, унищоже
ни н напълно изтребени. Осно 
бодените пароли па Европа не 
ще простят па фашистките 
кръволоцп и тирани. Те ще ги 
унищожат вед1Цаж за винаги 
от лицето на земята.

Ние, сръбските борци за сво 
бода, четниците, пе мразим б-ь 
лгарпте като иарод. Ние пе у- 
бнва.ме неприятелските вой
ници но ги пущаме обрат
но в техните части, къДето зо 
енната българска власт ведна

за доставка на нови съоръже 
пия, предмио в текстилната и 
метална промишленост.

Досегашната активност в про 
веждаието на стопанската ре
форма се задържа във фазата 
на утвърждаване на задачи за 
отстраняване па забелязаните 
слабости;. Много задачи вече 
се провеждат в дело и първи- 

са твърде охрабител 
пи. Активността на органите у 

правлението и на колективите 
като цято още не е насочна 
к-ь-м разрешаване на същесгг 
вените въпроси, от които зав* 
си перспективата на по-пата тв 
шиото развитие на стопанство 

тази околия. Малко е н*

Вие трябва да,помогнете еча бор- 
цпте за осьобожде! шето иа поро
бените народи, шю трябва — 
крайно о време — активно да 
помагате на справедливата бо 
рба па великия руски народ. 
Вие трябва ла се ОоРпте про 
тнв фашизма н неговите кър
вави слуги, вие трябва да се 
докажете прел прогресивното 
човечанство, че не желаете да 
спрделяте съдбата иа фашне 
тпте — страшната наближава 
ща смърт.

осшурява достатъчно средства 
за щюстото и разшире|ю въз 
производство. Освен това в 
степа!'югвото па околията се 
чувствува сравнителна нрезае 
тост в болшинството прелприя 

защехго работата рька е

Па сесията о-г 22 октомври 
Околийската скупщина в Лес 
ковец анализира положението 
па стоиашствоте в новите усло 
вия
телно слово изпосе отбори и кът 
Бора Кръст! 1ч, заместнпк-нред 
седатсл па околийската степан 
ска камара. В разискванията 
отборниинтс оцениха, че отно 
шеммпгга, които възникват в са 
мото стопанство и обществото.

па сгопансванс. Встъпита

тия,
ангажирана. глав!ю в първата, 
локато втората и трета смяна

В тек-са почти занемарени, 
стилната промишленост па при 
мер мощностите въз втората 

използват само 24—2-

ге опити

представляват Дългосрочни за 
дачи и трябва да оо осигури нос 
Тояиоп процес на усъвършсн- 
стпуваис и издигане ца пропз 
полството па но-висша степен 
и нормално функциониране ме 
хапнзма па пазара като осно
вен регулатор на стопанските 
процеси.

Стопанската реформа съдей 
ствува за по-мнрен ход па сто 
папетвото и за по-малко увели 
чеиие па производството пера 
висине с

смяна сс 
па сто, а п "(ротата още гю-ма 
ЛКО. Подобие е положението и 
и останалите промишлени от
расли. Квалификационната ст
руктура пя заетите е съш« не 
благоприятна и затова пе е в 
състояние Ла осигура макси
мални условия за Пълно изпо 
лзвапе па производствоните мо

Вие, войници, трябва па де
ло Да докажете, че разбирате, 
одобрявате и помагате па сп
раведливата освободителна бо 
рба на 'сръбския народ, да до 
кажете, че не ше се борите 
против нашите храбри четни 
ци, освободители на 
Еземете пример па големия ге 
рой н \работнпк 
другар н любимец Георги Дн 
митров. Вие знаете в кой ла 
гер е той. На какво ви той зо 
ве? Той ви зове на борба про- 

фашизмл, за солидарност 
и балканските

то в
правено например з изменени 
сто на съществуващата органи 
зация на производството, под® 
брявапето на квалификациона

народа.

и (пости, т. е. па средствата заваш и наш

предишния 
което е реална последица от 
намалява,пето па потребление 
го и неговото лоближвапе до 
действителните платежни въз 
можиости 
Това особено

период,

тив
на славяните 
нареди, за братство и единст
во. ивксовако в борбата съвмес-

га ги затваря, откарва ги в ла 
герн или застрелва. Също тя 
прави и с ония войници, кон 
то са се отнасяли приятелски 
спрямо четниците и които са 
разговаряли другарски с тях. 
Те откъсват тези войници от 
вашата среда и ги извеждат 
под отговорност. Защо постъ
пват така с тях? Те не позвол 
яват иа тия войници Да оста
нат в допир с. вас, защото са 
видели и узнали, какво са че
тниците за какво се те борят. 
Те откъсват тези войници от 
вашите редове, за да не узнае 
те от тех как се отнасят маши 
те четници спрямо вас, да не 
узнаете за нашата справедли
ва борба и за нашия зов къ« 
дружна борба против хитлери 
зма.

па потребителите.
сс чувствува в 

областта па инвестициоиюто и 
общото и лично потребление. 
Това обаче създава 
и по-стабилиа основа 
стоящия период ла се постиг 
нат по-крупни резултати.

тно с великия руски народ про
тив най-злия враг на човече
ството проклетия п омразен 
хнтлеризъм.

Да обединим нашите бор
чески сили против общия враг. 
Да бъдем достойни за нашите 
героични руски братя, които 
дават толкова жертви ,ггредн 
всичко за спасеннетб иа всич 
ки славяни, а след туй и за 
спасението на целото човечан 
ство Да вземем пример от ед
инството на съветстките наро 
дн! Да вземем пример от тех 
«ата пожертвователност, (хра
брост, от техното твърдо ре 
шение да се борят и победят! 
Да укрепим и закалим в бор 
бата против фашизма братст 
вото и сговора на южните ела 
вяни. Да обединим нашите бо 
рчески сили и заедно с другите 
поробени народи да доприне
сем своя дел в борбата за око 
нчателното унищожение на 
фашисткото зло! Ето защо ние 
ви изпращаме нашия пламенен 
борчески зоз: ненавиждайте 
фашизма, да се борим против 
него навсякъде и всекога, ние 
искаме свобода и обичаме май 
ка Русия. Ние не искаме да 
живеем като роби и ония от 
вас, които идват да закрепят 
и продължат нашето робство, 
ще получат пои нас заслуже 
ната смърт. Не позволявайте 
вашите управници да ви прев 
ърнат в хитлерови жандарми 
и слуги. Укрепвайте вашето 
братево и верност с четници
те! Създавайте борческо един 
ство поотив хитлеризма и не- 
товите слуги! Покажете на че

по-силна
в пред

Стопанството на Лес ковашка 
преработвателен 

характер, защото 55 на сто от 
общия приход се формира в 
преработвателните дейности. 
Освен промишлеността 
тните метали, на дървообрабо 
7 ващата хранителна и тютюне 
ва промишленост, които имат 
суровинна база в околията, вси 
чки останали промишлени от 
расли са ориентирани да 
сят
тавка на

околия е от

на цве

В един цех на лесковашк~та текстилна промишленост
вна 
дос- 

от други 
стопански области в Югосла
вия.

та структура на заетите, тър 
сенето на решения в интегра 
нията и така нататък.

Това са въпроси, на които 
стопанските организации в Ае 
скоЕашка околия трябва да е 
тделят пълно внимание.

производство. От общия брой 
заети, около 60 на сто са не
квалифицирани или полуквали 
фицирани.

суровини, или към 
суровиниНие мразим верните хитле 

рови слуги и наемници, па би 
ли те българи или сърби, ние 
ще се борим упорито и’ после 
дователно за тяхното унищожа 
ване. Оня, който служи вярно 
на фашистите и техните 
слуги той е наш враг и с не 
го няма помиряване.

Верност за верност в борба 
та за свободата!

Кръв за кръв, 
смърт!

Да живее единството, брат 
ството и сговора на южнослав 
янски народи в борбата 
тив фашизма!

Да живее нашата велика н 
мощна майка Русия, защитни 
ца па всички славяни!

Да живее непобедимата Чер 
вена армия!

< Да живеят прогресивните и 
антифашистки борци от бъл 
гарската войска!

Смърт на фяшизма 
бода на народа!

Този показател насочва сто 
панството на тази околия към 
създаване на здрави делови 
отношения с партньорите и 
към интеграция, а също и към 
увеличение износа на готови 
сток и.

От друга страна, делово-те 
хническото и технолотческо 
сътрудничество е още по-иео 
бходимо, когато се знае, че 
стопанството в Лесковашка о- 
колия е силно раздробено и ра 
зединеио. Средното производ
ство на една стопанска органи 
зация през 1964 година възли 
за иа около 530 милиона дина 
ра (без промишлеността, къАе 
то средно па една организация 
се падат около 1,2 милиарда 
динара). Раздробеността намо

Влиянието «на инструменти- 
стопанската реформа вл 

на стопан-те на
пнщ положението 
ството на тази околия в пър- 

разпрдеделенз 1е -
В. В.

изначалното 
Зарад възни клалите отношения 

цените националният доход 
стопанството нарасна с око 

ло Ю на сто, а намали се и 
акумулативността. Обаче изме 
пените инструменти 
тта на вторичното разпределе 
ние) ликвидиране на данъка 
върху оборота, намаляване на 
лихвата върху деловия фонд, 
ликвидиране иа данъка от до 
хода и под), в значителна сте 
пан намаляват отрицателното 
влияние на изменените отноше 
пия в цените, с което стопан 
ството ма околията подобрява 
своето материално положение 
в новата система на разпреде

БележкаВ
Всмърт за

Какво аз не се 
права зарад 
детски добавки

в оолас-
про

Другарката 3. В. работи в 
димитровградската болница. 
От миналата година тя поето 
янно чук а на вратата да За
вода за социални осигуровки 
(клон Димитровград) като ил 
стоява да й се даде решение 
за детски добавки. Селейстч 
вото на 3. В. притежава обра 
ботааема земя на село и в ка 
дастъра се дължи с данък 
от 28.000 динара годишно-

Може би зарад това семей
ството на 3. В. изгони кварти 
пантите. След това договорно 
поискали и получили брако
развод. В завода за согщалии 
осигуровки в Димитровград 
това обаче к? било достатъч 
но и зарад това 3. В. предста 
вила и бележка (разединител 
но), че вече не живее заедно 
с мъжа си. Така досието на 
3. В. надебеляло от разни до 
кументи ц книжа. През сеп 
темврн то било -представено 
ка Завода за социални осигу 
ровки в Пирот ма разрешава 
не. До днес обаче ТТнрог още 
мълчи.

За това време с 3. В. ста
наха доста промени.

За известно време напусна 
мъжа си и отиде при един бо 
гат.пенсионер в града, който 
разполага с няколко къщи. 
После отново се върна при 
мъжа си.

„Разделителното" още е л 
сила, макар че тя живее под 
един покрив със съпруга си.

Дали тези „маневри” ка 3. 
В. не са само опит да се задо 
воли законната форма „и да се 
издействуват детски добавки 
на всяка цена?

Впрочем, хората в клона 
за социални осигуровки в Ди 
митровград знаят за това...

щггостите се съпровожда и от 
екстензивния начин на ст0па 
писваме като последица от не 
пълната технология и органи 
зация. Също така и производ
ството е иеспециализирано, та 
ка че широкият

Сволия свят,, къле е вашето ис 
тинско място и кой е вашия 
истински фронт! Напоед в 
борбата до окончателно уни 
щожение но нашия общ къп 
взв граг — фашизма!

А сръбските четници, не же
ще

с твърде 
надмощен неприятел до край

ление.
В прцеса иа провеждане на 

стопанската реформа въРник 
ва и въпроса за навремеюото 
снябдаване със суровини. За
рад недостига на суровини про 
изводството в някои предпрня 
тия е намалено. Повечето пре 
дприятия пристъпиха към ре 
дукция на асортимента и произ 
водството на ония стоки, за 
които съществуват суровини, 
но това може да има и лоши 
последици.

От четниците иа Нишав 
ския отряд, борци за сво 
бода на сръбския народ!

(Забележка: В текста дума
та „четник" е употребена в 
смисъл „партизани™”.)

асортимент 
не осигурява икономично, рен 
табилно производство в големи 
серии, пито максимално изпо 
лзвапе па мощностите и раз
полагаемите средства.

лайейки жертви и труд, 
продължат борбата

В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ:
Ниското равнище па акуму 

лативност на стопанството неТРЪНСКИЯТ ПАРТИЗАНСКИ ОТРЯД ДО НАСЕ. 
ЛЕНИЕТО ОТ БОСИАЕГРА ДСКО.

Предложението за обединяване на отделни общини в Лесковашка околия
Друг проблем е наосигурено 

стта на стопанството с необхо 
димите оборотни средства осо 
бено в новопостроените фабри 
ки и във възобновените пред 
приятия. Възможностите за о 
сигуряване на оборотни сред
ства от собствени 
са ограничени. Актуален въп
рос са също така големите дъ 
лгове на стопанството, защото 
то е използвало неподходящи 
средства за основни и оборот-

КЪМ СЪЗДАВАНЕ НА ИКОНОМИ 

ЧЕСКИ СИЛНИ КОМУНИ
В общинските скупщини в 

Лесковашка околия се разглеж 
дат възможностите за обед
иняването на някои по-малки 
обшини и създаването на ико 
комически силни комуни. Та 
ка например има предложе
ние към Лесковашка община 
да се присъединят досегашни 
те общини Вучйе, Брестовац 
и Гърделвда, а към община 
Враня да се присъединят Вра 
нека баня и Власе. Предложе 
ние е също така община Вла 
сина-Округлица да се присъед 
ини към Сурдулица. а Църна 
трава към лаоогинце. съшес 
твува предложение и за обед 
иняването на общините Сур-

източпшцидулица и Владичин хан в ед 
на комуна, но този въпрос о- 
ще не е изучен. Окончателна 
та дума за съединяването на 
отделни обшини трябва да да 
дат избирателите от тези об
шини на своите събрания.

Предлага се и още по-тяано 
и по-конкеетно сътрудничест
во между общините а то Ле 
бане. Войник, Ме дв еж да. след 
това Прешево и Буяновац и 
тн. Някои общини и досега Са 
развивали плодно между общи 
нско сътрудничество като ос 
новаваха общи служби, какви 
то бяха: за социални осигуров 
ки. заводи иа заемане на ра 
ботца ръка, банки, съдилища

и тн.
С ликвидирането на иконо

мически слабите общини и със 
създаването на силни комуна
лни общности се откриват по- 
широки възможности за разре

редила проблеми пи средства. Високите отпла- 
шания често ангажират всички 
те средства от фондовете на 
стопанските организации, та
ка че те пред банките са кре 
дитно неспособни.

шаването на
които са в общ интерес за ця 
дата територия. Това ще съДе 
йствува по-успешно да се ре
гулира стопанското развитие 
и развой на обществено-иконо 
мическите отношения, както и 
жизненото равнище, защото 
малките общини не са в състо 
яние да решават много въпро 
си и да изпълняват функция значителен. В инвестиционната 
на комуна, както е регулирано 
с Конституцията.

Проблемът за инвестициони 
те вложения в стопанството 
на околията и ориентацията 
Към бъдещите вложения също

политика стопанството на око 
лията се нуждае от вложения А.
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БОСИЛЕГРАДСКО ЩЕ 

ОСТАНЕ БЕЗ ТЕХНИ
ЧЕСКО ДЪРВО

» ч:п-

л&лг 
' #

80 на сто от горите в комуната са дегради
рани, а унищожаването им Продължава

И новосъздадените гори не оа 
пазят. В някои села като Бис 
тър, Горно Тълмино и Ар. ака 
циевите насаждания са подло 

Сега

Без прекаляваме може да се 
ако унищожаванетокаже, че 

на горите в Босилеградско пр 
одължи с такъв темп, след 
десет години, този край отдав 
на известен по приказните го 
ри — ще остане без тях!

частнитежени на сеч. 
стопани изсичат тези гори без 
л'. н лост по, а само преди десети 
на години тук се провеждаха 
масови акции 
на голините, за да се *спре е-

Около 16.500 ха оСчоаснаЛИ с 
гори, предимно с бук, дъб и 
габър, в тази комуна са подло 
жени на безмилостна сеч. Към 
80 на сто от горите са дегради 
рани. И никой засега в Общи 
меката скупщина не предприе 
ма мерки дд се спре тази не
разумна сеч. Най-адпого техни 
ческото дърво се унуищожа- 
ва за траверси (годишно в Бо 
снлеградско со направят към 
50.000 траверси).

Това е й причината, че ня
кои райони в комуната като 
Долна Любата, Г. Лисина и А- 
Ръжана са останали почти без 
гори.

за залесяване

ш-
>«■ ■

розията.
Службата п0 горското 

панство преприема мерки. Тря 
бва обаче да й се гритекат на 
помощ и обществено-политиче 
ските организации.

горите са богатс
тво, което трябва да пазим и 
ценим. -

сто~

‘•г а* ЗД&

Защсто

М. А.

ПродЪЛЖ2ва строежа 
па пътя Яогапово-По 

гаеовскк манастирПри изпичането на горите 
винаги се оставят по-слабите и

Интеграционни ироцеси След привършване на сезо 
селскостопански раоо- 

и поради продължителния 
от село Пога

лоши дървета и зарад това и 
ония места, където се виждат 
гори, фактически са без гори. ти 
Дори хубуаво техническо дър засуХ жителите 
во се употребява за огрев. То- ново се заеха с изграждането 
ва нерационално използване на Пътя Поганово-Погановски 
на горите сигурно ще има още манастир. Акцията е планира 
по-сериозно последици занаят- ,,а в рамките на изграждане

пътя Суково—Ракита. 
Още през пролетта на кон 

ССРН и събра 
бе взе

нните

Приета инициативата 

на „Свобода“ ред. то на
Положително ес знаае, че за

възврщапето на горите са ну
жни поне 50 години. Ако изси 
чането продължи със същия 
темп вместо хубави гори 
места отново ще забучат ру
чеи и ерозията ще каже дума 
та си.

ференцките на 
нията на избирателите

всеки трудоспосо 
8 трудо

От 16 октомври на трасе 
излизат на рабо

Твърде положителната ишгцн 
аггива за сближение на конфек
циите от територията на Нишка 
и Лесковахшта околии, получи

Значи, първата среща на тази 
група ще съдейотвува за по-доб 
ро делово сътрудничество и ще 
бъде първа стъпка към обединя 
ване на конфекционните пред
приятия от Нишка и Лесковаш 
ка околии.

по-късно да се превърне в служ 
ба, която да следи пласимента 
на домашния пазар и специали 
зацията на производството, раз- 
сггределението на труда, достав
ката на суровини, проучването 
«а технологическия процес и тн.

то решение
на бен член да даде по

дни.
то ежедневно 
та група погановчани и драго 
витчани. А® края на октомв
ри е направено трасето на аъ 
лжина 1.000 метра с широчина 
6 а в скалите 4 метра. Дроои 
вайки пътя хшньорите разбиха 

1.600 кубически метра ка

тези дни подкрепата не само на 
стопанската камара в Ниш. но и 
иа всички предприяг.ия от този 
отрасъл от двете съседни око
лии. След като бяха разменете! 
мнения по този въпрос бе реше 
но на 4 ноември в Стопанската 
камара в Ниш да се устрои 
дание на представители на кон 
фекцисс-шите предприятия „Сво
бода от Димитровград, „Слобо- 
да” от Враня, „Джуро Салай” от 
Лесковаи. „Първи май” от Пи
рот. конфекция „Ниш” от Ниш 
и конфекционните предприятия 
от Куршумлия и Алексинац-

Инициативата за обединяване 
потече от дими (ровградска „Сво 
брда”- В този почин конфекцион 
нйте предприятия виждат широ 
ки възможности за преодолява 
не на всички затруднения в про 
изводс.вото. износа и пласимен 
та на домашния пазар.

Първото заседание от този зид 
трябва да послужи кснфекции- 

началните ФоР

М. Б.

В димитровградските иредирияшия
засз СЕ ОБЕЗПЕЧАТ ОБОРОТНИ СРЕДСТВАКАК КъМмък. Материални средства за 

тази акция е обезпечла Общин 
ската скупщина в -ДимитР03 
трал. Сега членовете на ССРН 
п местната (Организация в По- 
ганово напират сили час по- 
скоро да завършат целия път 
до Погановски манастир 
дължина от 2.700 метра. Спо
ред груби преценки стойност 
та на досега извършената рабо 
та възлиза на над 1 милион ди

200 милиона динара оборотни 
средства с 160 работници и да 
задели във фондове 216 милио 
на динари, „Механик” обаче се 
га разполага 45 милиона дина
ра, ангажирани в суровини, и с 
недовършено производство. Ажю 
тези средства биха се освободи 
ли те стигат за производство 
само на 72.100 брави , а това е 
делова загуба почти от 50 мили 
она динара- От такава производ 
ство няма никой полза и от ме 
рилата на стопанската рефор
ма предприятието трябва да бъ 
де закрито. Това никой не и сита. 
Не може да се позволи новите 
машини да ръждясвата. а да не 
произведат дори и своя ггьрве 
пец.

мат преглед на кого комунална 
та банка дава кредити от сред
ствата,
тази територия, 
искания изглеждат малко нео
правдани и може да им се при
пише това 11ЛИ онова, но основа 
теля и оня от когото средствата 
се събират има право да види 
как тези средства се разпреде
лят, още повече когато са им 
крайно нужни.

Осигуряването на суровини 
за нормално производство не е 
единствената грижа на димит
ровградската промишленост. А- 
ко не се намерят около 110 ми 
ли она оборотни средства „Меха 
ник” и „Циле” ще се намерят 
в много по-тежки условия, кои 
то не обещават нищо добро. А- 
ко, счита се. при това се осгпур 
ят отнякъде 20 милиона динара 
за започнатата реконструкция 
на „Братство”, стопанството ня 
ма да бъде утежнено в осъщест 
вяването ка планиралите зада
чи. Но откъде да се намерят 
средствата, когало всеки е стя
га портмонето и мъчно отпуска 
паои. За да1 докаже оправдаио- 
стта на своите искания за креди 
ти „Механик” е изработил аяа 
лизи. в които доказва споите 
искания за оборотни средства. 
При това той ое ползва с под
крепата ка общинските отоптан 
ски ръководители. Бго защо:

Предприятието е прод рокон 
струкция, а няма нигго един ди 
нар свободни средства зз куп- 
ваие на необходимите суровини 
не само за нормално, но и за 
пробно производство, което в 
скоро вре?-!е трябва да започне. 
Поставя сс въпрос, как е могло 
да се стигне до това, че един
ствената фабрика за секроши 
брави в страната в заключитсл 
ната фаза на оборудване да ос 
та,не без оборотни средства? 
Считаме, че тези анализи са мо 
гли да бъдат подготвени много 
гто-рспо и че Търсенето иа па
ри е могло да стане също по-р а 
по, та по този начин колекти
вът да сс освободи поне от виоо 
ките награди, които плаща иа 
полските монтажници за извър 
цгваие на’ последното задълже
ние — да произведат дневно 
500 брави. Но калето и да е — 
трябва да се търси изход.

В анализите се е тръпнало от 
инвестиционната програма, коя 
то поспапя невъзможна пропор 
пия между основните и оборот 
пи средства — 1:10, а това съо 
тмошекие може да бъде само 
1:4. За да се произведат 150.000 
секретни брави е необходимо 
ппедлюиятието да разполага с 
112 милиона динара, със заети 
150 работници в две смени, да 
осъществи 24 милиона динара 
чист приход. За да произведе 
300.000 брави трябва да осигури

които се формират от 
Наистина тези

на

пара.
Досега участъкът от пътя 

Суково-—Ракита,, който тряб
ва да строят Бабушгапика п 
Пнротска община п покрай 
съвместния договор, стои не
покътнат].' Погановчани забел 
язват това. по те изграждат 
своята част от пътя. Защото, 
откъснати от света, те напи
рат сили да направят пътя й 
тяхното село Да се свърже с ре 
довтш автомобилни съобще
ния за да не бъдат принудени 
да ходят пеша и по 35 кило
метра до Япмнтровград и на 
зад, да получават поща всеки 
леи итн.

Редят се кщмб инации и иска- 
пия, закъснялата упоритост ка
ра към акции — търси се изход 
оз трудностите, пред които се 
намериха тези две предприятия, 
чийто бруто продукт не е ма
лък. На края хората се учат да 
стопанисват, а реформата е по
ставила и НЯКОИ норми, които 
трябва да бъдат спаавани — ра 
бота1 със загуби е вече неприем
лива за обществото, обаче паме 
се-.ю на общността, поне що се 
отнася до „Механик”, с нсобхо- 
димр, защото е нужно да1 се до
каже необходимостта па рекон
струкцията, а това не мюоке да 
стане, ако се не намерят оборот 
«В! сродства', които не са добре 
измерени в програмата на рокон 
струкциятта. Може би активно
стта е трябвало да се насочи към 
интеграция с някое по-силпо 
предприятие от този отрасъл.

те да' установят 
ми на сътрудничество и да по
ложат основите за задълбочава
не на сътруднически-е отноше
ния, които водят към пълна ин 
теграиия. На заседанието ще бъ 
де избран носител на коифекци 
опната група за двете околии_ и 
ще се организира обща служба, 
коя»г'о да се грижи за износа, а

Сега всички в общината са 
взели моливи и пресмяват, и тъ 
реят В издирването са стигнали 
до три
пости. Първата е фондът за по 
развитите области да им даде 
заем за една година'. Втората да 
ос намеси комуналната башеа в 
Пи|роТ и третата възможност 
цсички трудогои Ьричзшфапци, 
чийто чиог приход тая година 
трябва да възлиза над половин 
милиард динара (с 200 милиона 
повече, откошкото миналата го 
липа) да им даде заем. От вси
чки вариаягги пай-мпоро се очак 
га от п игротеката банка. Трудо
вите организации сега со сети
ха да пресметнат колко се вли 
ва в касите па банката от тсри 
торията па общината в различ
ни видово. Счита сс, чс от дапъ 
цитс от трудовите отношения и 
от ИЛВОСТИЦИОШ1Я фонд банката 
разполага с 432 милиона динара 
средства от тази територия. По- 
пата тък от територията на общи 
ната има още средства, които 
банката сега събира. Това се о- 
иия средства, които потичат от 
общите институции на трите об 
щипи. Заводът за социални оси 
гуровки. средствата «а Застра
хователния завод, сродствата от 
спестовните влагово ити. В об
щинската скушцима п Димитров 
град не знаят размерите иа тези 
средства, защото те се водят ка 
то обтци бапгкошги средства. Се
га, когато се изправиха цред е- 
дигт неразрешим проблем — оси 
гурявансто пи оборотни средст
ва. след реформата и новите раз 
поредби за банките искат да и-

най-годии възмож

М Б.
УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ Защо мълчат 

Пскровчапи?
гж.-гглгу

През август и септември „Ци 
забележителни 

резултати — 72.000.000 динара 
реализация. Това е повече и 
по-добре, отколкс/го когато и 
да е до сега. От този темп на 

производството

ле" постигне
Малко необикновено за на

шата. практика, по копферен 
нита па подружпицята па Со 
циалистическия с-ь-юз мина 
под знака па мълчание.

Макар и 0а имат много ие 
разрешени въпроси — ностро 
яваие иа пътя за Трънско 
Одоровци, лошо снабдяване 
от страна иа кооперацията, 
дори и организационни проб 
леми (само 60 на сто от изби 
рателитс са пленове на Со
циалистическия съюз 
кроачаии мълчат.

Може би това им е поука 
от по-рапшпите критики.

Имшппо па събрания и кон 
Фереиции па Социалистичес
кия съюз досега искровчани 
повдигаха много от тези въп 
роси. Отправяха критики до 
земеделската кооперация, до 
отбориицитс, до Общинската 
скупщина..* Но на техните 
въпроси не бе даден отговор.

Дори кооперативните рабо
ти вместо 0а се поправят — 
още поведе ес влошиха.

Може би затова искровда- 
пи мълчат?!

реализация, 
през октомври като че ли по- 

Имено зи
М. Бакич

лучи нов подтик, 
първите десет дни предприяти 
сто продаде стоки за 15.000.000 
динара.

Успехите говорят, че събра 
нието на колектива през лято 
то е имало решаващо влияние 
върху уреждането ги рааботи 
те в предприятието, върху не 
посредствения производител и 
върху професионалната, техни 
ческа и комерчеека служба в 
предприятието. Ако този темп 
се задържи ло края »>а голина 
та, т. е. ако в, издирването 
иа по-добра организация на 
производството и работата е 
намеСриа истинска мярка, то 
тава няма причини за скепти 
шгзъм и недоверие* Трябва Аа 
се очаква, че намалявано на 
производството няма ла| има, 
локолкото това зависи само 
от вътрешните сили.

мс-

г Гптеръг в „Цилс”Б. М.
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В у>ГРЛ цня«|]1?шесгвена Кое е по-евтино и по-удобно?
работниците от „Градня 
които бе строена, се откза** 
да и настанят. Изговарят 
и оправдават, 
висока.

полусрутепи, обикновено пре
тъпкани квартири. И не вед- 
наж е даван червеният сигнал

опасност по здаравеопазва 
работниците. Нещо п0 

: мнозина именно в това, 
са виждали и посочвали при
чината на ниска 
онст, незаинтересованост ипр.

Едно полезно начинание пс 
намерило нужната подкрепа и 
разбирателство* Опълчили се

Н ПОВИ
Специолмсти - на хляб и вода че кирията е

Ч.ЛП-| назакостенели схващания 
ци, лоша традиция и го замръ 
зпади още в зарадиша му.

Това би била най-беглата о- 
цеика за опита на строително 
то предприятие „ГраАня" в Аи 
митровград, да обезпечи па св 
онте сезонни работници квар

пето паНа страниците на нашия вестник и досега смс изтъкоси- 
яи значението на специалистите за младото стопанство иа па- 
шата комина, изтъквали сме както генералната линия за под
готовка па специалисти, така и отношението на някои 'хора 
към тях.

саМО 750 
ак»Л кирията износя

Или 1.416 динара.вече.
динара. _.
прибавим 666-те данара, кол-

за ком-
продухтив»

кого изнася таксата
обзаведено легло, с три 

два чаршафа. Тази
За съжаление, все рще има хора, конто считат, че без 

специалисти Се може, че те са.мо обременяват фондовете на 
предприятията. Има слабости и в политиката па, стипепдираие- 
то\ Случват се дор?1 и такива абсурди, че едно предприятие) 
стипендира спецааянст, а след това прави нова систематиза
ция, според която за стипеидирания специалг<ст няма Място а 
предприятието. И така, хем предприятието е без специалист, 
хем са прахосани (само за това предприятие) няколко стотни, 
хиляди обществени (пари.

Но дс се върнем към фактите:
Търговското предприятие „7—юли” а Димитро а .фпд две 

години стипендирало Раде Япачков за комсрциялист. След ка
то завършил висшето търговско училище 
повинност, в битието предприятие, къдсто и преди то па бил па 
постоянна работа, го посреща нова систематизация, според ко

ято от такъв специалист нямат нужда. Едва след намесата на 
политическите фактори, които, това трябва да подчертаем, во
дят правилна политика по отношение па специалистите, тър
говското предприятие са съгласило да му предложи да бъде за- 
веждащ счетоводството, за което работно място тези дни трябч 
ва да| бъде обявен конкурс.

Или други подобни „бисери” по същия въпрос:
Общинската скупщина в Димитровград стипеидирала 

двама строителни техници, за които също ч-яма място е Дими, 
тровград. Тя стипеидирала две години един учител по физкул
тура на Внсгието педагогическо училище в Ниш, за когото сън 
що няма място. И да бъде нещастието още по-голямО е основ
ното училище работи учител по физкултура без необходимите 

квалификации. А стипендирапият другар е вече на път за Бос
на и Херцеговина- Остава ни само да му пожелаем успех и да 

кажем ,,.халал да си му парите от пашата изтощена общинска. 
каф";

плет
БАРАКАТА ОСТАНА поаупра 

ЗНА
одеяла и 
сума не задоволява изисквани 

лодлърисапето и оотири.
Идеята за построяваме квар 

тири па сезонните работници 
с пито нова, пито неизвестна. 
Не ведиаж е посочваме, че о- 

строят хубавите

и триста 
предприятие

Над един милион 
динара

ята около 
повиването на инвентара и ле 

Ето защо, предприятиехиляди
„Градня" даде за закупваие и 
„пренасяне" па една от монта 
жмпгс бараки па преприятие 
то за строеж на пътища „път . 
След построяването й, обаче,

глата.
то компенсира остатъка, раз
читайки, по тоя начин, да да 
де по-добра възможност и при* 
лече работниците да настанял: 
бараката.

Днес, обаче, само два^грина 
легла са постоянно зае- 

А могат Да сс поместят и 
до 26 легла.

Подмиряванегго
е трябвало да бъде първата 
крачка на ръководството на 
предприятието в подобряване 
го на битово-културните усло 
вия на работника. В случа*. 
че веднага се попълнят всич
ки места, втората крачка бн 
била набавката на телевизор.

нези, като 
здания и жилища в прала, жи 

нехигиенични,пеят в твъРДе

отбил военната десетЛичните доходи и стопанската реформа ти.
с квартирж

Преди
сйазване на

всичко
законоешша
са ние па 30 го ни т. г. фуикцио 
налната добавка за директори 
те па училищата

Известно е, че увеличението 
па личните доходи трябва да 
се яви в резултат па по-добро е отменена

ЗА ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА СТА
РИТЕ НАВИЦИ

... Единствената причина, че к 
днес около 40 работника на 
„Градня" продължават със стж 
рия начин на квартируване, са 
старите закостенели навици. 
Пестенето на кирията е незна 
читална и не донася никаква 
материална изгода.

В какво се състоят тези на 
вици?

Обикновено, повече работни 
ци, закупват под наем такива 
помещения, които отдавна са 
престанали да бъдат жилища 
за живеене, набутат вътре въ 
зможно най-вече леегла, поме 
стят, или не поместят една м* 
сичка.

Този вид слабости като чс ли нямат край. Докато всич- 
предприятия се стараят да задържат специалистите, които 

имат, при нас се случва точно обратно: създаваме им условия 
по-бързо да си отидат. Някои от тях това и чакат. Например 
(Столарското предприятие „Цилег” което се бори със атотици 
трудности, по време когато се поставя въпроса да бъде или да, 
не бъде, е Бендерозска лекота дава на своя единствен иконо
мист <зя когото също са изразходвани, доста обществени сред-) 
стеа) съгласие да участвува па конкурс за икономист р друго| 
предприятие извън Димитровградската комуна.

Конфекция „Свобода" пък поставя досегашния секретар 
на предприятието, ”който е правник, за референт, а на негово 
място поставя човек с признато средно образование. Мотивите 
та едно такова решение тук никак не са ясни и пие не можем 
да кажем нищо друго„ освен и този случай да вмъкнем във ве„ 

отбелязаките и много подобни, за които не

кн

т-:с иШтт
.. -* .. . . . :

~У; У

ш
ригата на по -горе 
сме узнали.

По тези явления, вероятно гце се изкаже и общинското 
политическо ръководство, което е задължено да води опреде
лена политика с кадрите в стопанството и в нестопанските дей
ности. Но още сега е ясно, че досегашната практика трябва да 
бъде подложена на еднаа по-обстойна ревизия, че органите па 
управлението трябва да държат по-голяма сметка за живота и 
дейността в своята трудова организация. ' Д. Йотсув

Денем, след работното вре 
не са намерили „допъме, ако

лнителни доходи” (построява- 
частна построй 

ка), играят карти, пушатчан» 
строението поддържат с бутик 
ки алкохол.

Свиването на рамене и изго 
всрът, че „такава е дюнгерска 
та работа“ съвсем не е изхо 
дът от това положение.

Защо да се пренебрегне ед
на грижа която полага предирт 

като колектив? Няма 
недоразумения. Тря

__ пето на някоя
ДимитровградГимназията в

още през 1963 г. И накрая, уве 
личението от 5 до 17 хиляди 
не може да оз приложи, дока 
то се не приеме правилник за 
разпределение на личните до
ходи. А такъв правилник гим 
назията не е приела в опре
деления срок.

Всички са съгласни, обаче, 
че личните доходи на гимна 
зиалните учители са ниски. 
,рите в гимназията са низки. 
Дори. Съветът за обществен 
план и финансии е дал пред
ложение на Фонда за учебно 
то дело да се наеме с тоя щро 
блем. Това свое 
Съветът потвърди и на послед 
ното си събрание, състояло се 
на 27 октомври. На това засе 
дание бе проследна възможно 
стта за увеличаване на лични 
те доходи, но с 12о/0| и то, от 
1 август т. г. тоест, след обявя 
ването на стопанската рефор 
ма.

стопанисване. В трудовите орга 
низации се придържат към то 
ва правило и пито една сто
панска организация не е уве
личила личните доходи.

Придържат ли се обаче към 
правило учрежденията, 

се обезпечават

Бележка

Отборник - благодетел ятието, 
лшето за 
бва да се направи сметка, за 
да се види, колко наемането 
на частни квартири е „по-ев 
тнно". Но, при смятането да 
се държи строга сметка за вси 
чки показатели.

това 
чиито доходи
По ДРУГ път.

Повод за много неофициал 
ни и официални съвещания, 
срещи и разговори даде пеот 
давнашното увеличаиие а лич 
гште доходи: в димитровград
ска гимназия. Чуха се различ 
ни мнения и изказвания, недо 
статъчно обмислени изводи и 
Заключения.

Правилно ли е това увеличе 
ние или не беше най-шумният 
въпрос. Къде е всъщност не 
дсразумението и кои са при
чините за неговото раждане.

да „подпомага” акцията? И 
кой ще има полза от тази „по 
мощ"? М. А.

Често се чува, че някои се 
жа не са в състояние да вид
ят своите отборници. Хората 
с право критикуват това явле 
ние. Хораша зск човека СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗА

ЦИЯ ТРЯБВА ДА ВЛИЯЕ

Една от целите на стопанска 
та реформа е подобряване на 
жизненото равнище.

Може ли тогава да разберем 
че дейността на синдикалната 
организация в „ГраАня" е из ос 
танала, по посока да се разу- 
верят работниците и с очеби 
ещи факти им се докаже вре 
дата от досегашния им начи* 
на квартируване. И не само 
синдикалната организация. За 
таила е и организацията «а
Същза н акомунистите, Сочна 
листическйя съюз.

За да се надделеят навици, 
поддържани години, па и де 
сетилетия, налага се такава о 
бщестаено-политическа 
ност, която в себе си да нося 
най^непосрествен хуманизъм, 
подкрепен с факти и чувства. 
Не е достатъчно да се конста 
тира, да се построи обект. Хо 
рата се далеч по-трудно издяс 
гат. менят. Належаща задача 
на синдикалната организация 
е да се пазанимае с въпроса 
за квартируване, Да проследят 
в какви условия живеят и след 
това изнамерят решение и на 
чин за действие.

При наличие на такава де* 
ност, не би изпаднали днес в 
положение около 40 работника 
да живуркат в затънтени ста 
и, а обект, който сме построи
ли за тях, Да стои полупразея.

Ст. Николо*

Но има и отборници, които 
проявяват голяма „добродетел 
ност“' към своите избирате-

заключенне

Лекар, който 
заслужава при

знание
ли.

Така прави понякога и отбо 
рникът на село X.

Той е от опия отборници, 
коцто „защищавагг'', своето се 
ло. . .

Това село заедно с още ня 
кои села трябва да строи път.

И в тази акция се намесили 
всички обществеио-политичес 
ки фактори, за да се осъщест 
ви по-скоро, да бъде по-успе
шна. Дори лично се заел и 
председателят на Общинската 
скупщина в Димитровград.

И докато на едно събрание 
ка избирателите председател
ят говорил за необходимостта 
всички хора от двете села 
най-масово да излязат на ак 
ция, отборникът на село X. 
по-другояче тълкувал тази ак 
ция.

Измина повече от една година- 
откак в болницата в Босилеград 
дойде хирургът Цвехко Глигори 
евич. С неговото идване болни
цата в Босилеград получи не са 
мо леюар-сзпециалист, но и човек, 
чиито постъпки и грижи за бол 
ните пленяват сърцето на всич
ки. които той е лекувал. Наюеле 
иието от Босилеградско го из
тъква като един най-добрите ле 
кари. които досега са рабо.1или 
в този край. Той бди всекиднев 
но над болните, а когато трябва 
да се спаси живота на някой чо 
век, този лекар не знае за по
чивка и умора. Хуманните пос
тъпки на другаря Глигориевич

Мисля, че въпроса за пра 
вилност е погрешен. Защото не 
става дума за правилност, а за 
спазване на законнетта при про 
вежда пето на едно друго реше 
ние. заключение и пр.

На едно от своите заседания 
учителският съвет взима реше 
ние да иреизпита състоянието 

личните доходи и след ус
тановяването на факта, че ли 
чните доходи са ниски, взима 
решение да ги увеличи. Това 
решение прилага от. 1 януари 
т. г. като изплаща сума от 
2,74 милиона. Наизглед няма
ЯГИтттО СПОЕНО.

Из казаното досега произ
лиза, че недоразумението е 
поникнало благодарение непо
знаване на законопрздписани
ята от една страна, и от друг 
га, проявена привързаност на 
компетентните в гимназията с
увеличаване на личните дохо

на

АИ. дей-
Една от целите на стопанс

ката реформа е именно и та
зи, да се премахнат грешки- 
те в разпределението на лич- 

баче^СщтТпосочва™^ »ия доход и да се стимулират 
тото решение не е обосновано онези обществени служби, ко- 
върху никакви законогпредпи- нто допринасят повече за ма- 
сапия. Увеличението от 10% по териално укрепване. С други 
обществения план на община Ду^от дичните доходи е тряб- 
та след стопанската реформа у 
е отменено. Увеличението от 
3.000 въз основа на републикан предварително 
ския закон за основни образ

изпъкват още повече, когато се 
има предвид, че болницата в Бо 

I силеград ие е добре обзаведена, 
но хората1 това като чели и не 
забелязват. Въпреки всичко, хи 
рургьт Цветко Глигориевич по 
стига отлични резултати в рабо 
тата, благодарение на своята у- 
поритост. скромност, 
бие. хуманност и любов към сво 
ята твърде отговорна работа.

Затова населението

— В седотоХ. няма кой да 
строи ггьт — казал той. Всич 

мъжки глави са в Банат, 
къдеяго берат царевица... За
това нека си строят път само 
жителите на О.

Пътят е необходим на две 
те села.

Сега мнозина си задават сде 
дния въпрос: Биваше ли топо 
такъв начин този отборник

ки
трудолю- вадо да се увеличат, но като 

се проследят 
материалните възможеноти, затрай

край му отдава голямо призна
ние и желае той да) остане пове 

години на работа в нашето 
малко и отдалечено от центро
вете градче.

от
нови училища не може да се 
приложи за гимназията. След 
това. увеличението 
динара за постови заплати е 
премахнато със законопредпи-

конопредписанията и като реа 
лно се определи мястото и зна 
чимостта на отдена институ
ция.

че от. 10.000

Ст. Н.Райко КАРАМФИЛОВ



„БРАТСТВО”
I

ДА АИ ВИНАГИ Е ИСТИНА, КОЕТО СЕ ПИШЕ Препоръка на научната и професионална служба

АГРОТЕХНИКАТА НА ПШЕНИЦАТА ТРЯБВА 

ДА СЕ ПРИСПОСОБИ НЪМ УСЛОВИЯТА 

НА СУШАТА И КЪСНАТА СЕИТБА
Писмо на уиравишеля на Смиловскаша кооперация до вестника

Станах предмет за ггисане на 
вестника ви другари, и понеже 
е така моля ви да напишете не 
до и от мое име.

не знаеме за неговия добитък. 
Зарад туй обявяваме сти, не им е място във вестни

ка и през кооперацията. Данни 
те за непосещение на селата ие 
са ви точни, другари, 
нашите специалисти минаха и 
повече пъти селата по тези въ
проси. които 
Ако некой 
за посещение от управителя и 
това се прави, а правено е и 
досега. Но не забравяйте, че в 
системата на самоуправлението 
управителят вече не предогавля 
ва сам кооперацията. Позсрай у- 
правителните органи тук има о- 
ще 80 служещи, 
свои задължения и работят как 
то в канцеларията, така и в по 
лето и с хората.

Делча Димитров, управител
на кооперация ,,Победа" в
Смиловци

изкупува 
не на едно място и каквото дой 
де, ако имаме место 
купим, т. е. а ако каечствота и 
категорията отговарят на обяве 
ното изкупуване, тогава изгсуп- 
вачът го взема. Смята1м, че со
циалистическата система не е та 
кава д аимаме за’ всеко село из 
купвач. който да ходи от къща 
н акъща.

Смитам, че ако некой 
тересува за машата кооперация 
има много неща да напише и то 
винаги

да го из- защотоУправител съм на кооперация 
Победа” от 1962 година, обаче 

^лужа (в нея От 1958 година, По 
неже вестника дава големи дан 
ни за мене не мисля повече да 
ги давам аз. Но искам да на
правим следното впечатление та 
редакцията 

Да ли винаги писаното е тол
кова истина, както онова, кое
то пишете за земеделската ко 
операция „Победа” и за мене 
като управител на същата? Ако 
са всички данни толкова точни 
тогава «е греша нищо защо не 

му абонат. В една статия,

Сеитбата па озима пшеница е 
в закъснение. До преди няколко 
дни бяха засети само 25 на сто 
от площите. Основна причина за 
това закъснение е сушата, коя 
то не позволява нормална основ 
на обработка, и особено подго
товката па почвата за сеитба.

то на плановете, а зарад голям» 
то закъснение и на добивите. 
Освен това ако основната обрат 
ботка става непосредствено пре 
ди сеитбата може да се стигне 
до слягапе 11а почвата и отрица
телни последиици! При *по. 
плитката обработка слягането е 
по-малко, така че и отрицател
ните последици са по-малки.

Към по-плитка обработка ни 
насочва и необходимостта за 
кратко време да се поорат и под 
готвят за сеитба по-големи пло
щи. Почвата за сеитба трябва 
да се подготоеи непосредствено 
след основната обработка, като 
се използват всички разполага- , 
еми Машини. Всяко отлагане на 
работите около предсеитбената 
подготовка на почвата води към 
по-голямо засушаване па почва 
та, към влошаване на качество-! 
то и изисква по-логеми усилия.

вие сега чувате, 
е изказал желание

ви:
се заин

ОСНОВНА ОБРАБОТКА И 
ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТАза похвала, а не и за които иматтърло.

Но и това не искам Щхи такива неблагоприятни 
условия професионалните и на
учни служби дават препоръки, 
които отстъпват частично от о- 
пия, конто са валидни за нор- 
мални условия на производство. 
Препоръчва се оран на всички 
площи, където това е възможно 
дори и ако не се постига съот
ветно качество на оранта. По 
отношение дълбочината на об
работката може да се отстъпи 
от обичайните нормативи, т. е. 
може да се оре на дълбочина 
20—25 см., дори и под 20 см. в 
зависимост от физическите осо 
бсности на почвата. Сегашното 
положение налага необходимо. 
стта от по-плитка оран па теж
ките почви (смолница черно
зем).

Всяко изчакване на по-благо
приятна влажност на почвата, 
която да съдействува за по-ка 
чествепа и по-дълбока обработ
ка, са.чо би продъло!сило още по 
вече сроковете па сейтбата и ще 
доведе под въпрос изпълнение-

да' преуве 
личавам, защото данните говор
ят а това се вижда в сме.Кювод 
егвото. Повторно искам

съм
която е написал Стефан Нико 
лов кого о аз иначе не позна- 
вам, но изглежда, че той мене 
и проб шиите на кооперацията 
в днешните условия още ио-мал 
ко познава, написано е следно
то: Земеделската кооперация ра

да под
чертая .че ако някой има нек-ак 
ви сметки да разправя с лично

Бележка на редаки,ияшаботи по волята на един или 
друг, а зарад нова защото и ко 
оперативният съвет не е в със
тояние да решава проблемите". 
По-нататък се говори от разллч 
ките цени па агнета, свине итн. 
След това) се казва, че тракто
рите стоят, че не се работи в 
сатени и още други недостатъ
ци. а между тех най-важното е 
че е дошло време вече да се ка 
же онова, което не е хубаво в 
кооперацията и при управителя. 
Другарю Николов, аз .те с негър 
пение очаквам да дойдеш в ко 
операцията и така както си от- 
секьл във вестника да' отсечеш 
всичките недостатъци, а що се 
касае въпроса за мен нито съм 
по молба дошъл за управител, 
кито ще си огида по молба. Ако 
вестника „Братство” и вие лич 
но смятате, че е време да си 
ходя, заповядайте ми. аз ще си 
отида и то там, където съм за
служил.

Сега нещо във връзка с ра
ботата на кооперацията. Тракто

Публикуваме това писмо на управителя на смиловската
кооперация, считайки го за отговор на публикуваната в брой 
213 на „Братство" статия от Стефан Николов под паслов „Ле-, 
генда’\ Па читателя

ТОРЕНЕ
е ясла несъстоятелността на това писмо —■ 

отговор, защото произволно се привеждат и обработват някои 
абзаци ст статията, като се прави опит за сал.ооправдапие.

Не считаме и че е необходимо да даване отговор па от
говор, защото нашият сътрудник е прдеал 
въпросите от едно събрание па организацията на ССРН в село 
Мъзгош, а присъствуващпте сигурно са говорили истината. Ре
дакцията ще е доволна, ако тоРата от ССРН в Забърдието ни 
изпратят свое мнение за това писмо на техния управител па 
кооп ерацията.

Изследванията на научната 
служба до-казаха, че със заси- 
лено торене може да се компен 
спра по-плитката обработка на 
земята. Правилното торене оса 
гурява добри добиви и в усло
вията на късна сеитба.

За да не се закъснява повеем, 
цялото торене с фосфорни и ка 
лиумови торове и 1/3 аазотни 
торове може да стане отведнъж 
— в предсеитбената подготовка 
на почвата.

На ония площи на които е 
планирана г/потребна на всички 
торове от 1.200—1.500 кг/ха, то
ва количество задоволява. Оба
че на ония площи на които се 
предвижда общото количество 
на торовете да бъде 500—7Ой 
кг/ха и по-малко, трябва да се 
увеличи количеството на торо
вете, преди всичко на азотните

разискванията и

В БОЖИЧКА ТА КООПЕРАЦИЯ

НЕОБХОДИМ Е ПРЕЛОМ В РАБОТАТА
Кооперацията с несигурни 

крачки върви в селското сто 
паиство. Това изненадва още 
повече зарад факта, че в Бо- 
жица има условия за селско 
стопанско производство. Тазго 
дишните добиви от овеса на
пример са рекордни — 2.200 
килограма от хектар, или два 
пъти повече от която и да би 
ло друга житна култура. Има 
условия да се разшири пронз 
водството на тази култура, ка 
кто и производството на кар 
тофи.

Изкупването на селскотопан 
ски продукти не е вече гараи 
пия за съществуване на коо
перацията. Добитъкът в този 
район намалява и вече се на 
лага кооперацията по сериоз
но да се заеме за увеличение 
на животновъдния фонд.

иа и личните доходи А а бъдат 
най-ниски з комуната — 13.000 
динара. В килимарата дори и 
10.000 динара. При едно тако
ва положение не може и дума 
Аа става за стимул. Преизчис 
деннята показват, че ако се 
увеличи рентабилността на 
гпоизводството личните дохо 
ди могат да се повишат сред
но с 21 о/0. Възможности за то 
па има. Увеличилият общ До 
ход на кооперацията с 46% в 
сравнение с миналата година, 
намаляването на „замързнати 
те“ оборот!п-1 'средства, общо 
то увеличение На шроизводи 
телността на труда с 5% и об 
щото увеличение «а изплате
ната реализация, като към то 
ва са прибави възможността 
за 13% увеличение на личните 
доходи вследствие съкращава 

Слабата работа на коопрацп не па ненужните работни мес 
ята досега имаше за последп та. В. В.

рите ка кооперацията нито ра
ботят в Мъзгвш, нито пък мъз 
тошани могат да ги видят, защо 
то економията на коопераация- 
та има най-голяма площ в пре
делите на селата Смиловци, 
Пъртопопинци и Одоровцк. Но 
това не ме обезпокоява зарад 
туй, защото зная, че разисква
нията са от малко хора, а не и 
от много кооперанти. Но нека се 
жодсети и оня из Мъзгош, а и 
вие другарю, че също така се 
разисква на едно партийно съ
брание в Мъзгош преди някол
ко години 
на кооперацията не знае ни за 
ден ни за нощ, «о само иска ра 
бота. Това мога да ви докажа с 
данни, че земеделската коопера 
чия в Смиловци е единствената 
в димитровградска комуна, коя 
та благодарение на’ смени е об 
работвала и по 45 ха с едил тра^ 
тор през сезона на есенната се
итба. Също така не е минал ни 
то един друг сезон да не се ра
боти и

СЕИТБА

В случай на късна сеитба оби 
чайно е количеството на семето 
да се увсли-чи, а па лошо подгот 
вените плогци това е епце повече 
необходимо. Затова се препоръч 
ва количеството на предвидено 
то семе за всеки ден закъспе- 
т и е след 10 ноември да се уве
личи с 2—3 кг/ха семе. Тази пре 
поръка се отнася до сортните 
качествени семена, чиято къл
няемост 
стойност е изпитана.

И в късната сеитба могат дя 
се използват всички високодо- 
бивпи сортове, които са отглеж 
дани у нас. Това са безостоя 1, 
сан пасторе, леонарди, етоал и 
нови домашни селекции. Покрай 
тях за късна сеитба са подходя 
щи и сортовете, които се от лич 
падат с по-малка степен ози.иов 
та като абоданца, автопо.нмя а 
други, доколкото се разполага 
с такива семена.

как управителят и селскостопанска

Личните доходи ще се пови
шат

в смени и с удължено 
работно време. Но разбира се го 
ва е правено само тогава, когз- 
то целият колектив е бил съгла 
сей с това. И сега се работи в 
смени с онези машини, които 
са годни за това. Също така дру 
гарю искам чрез вас да 
Ря на всички
,е за сътрудничество с коопе- 
Рештите не лежи вината винаги 
й Управителя. Нашата 
ятад има

СРЕЩИ С ХОРАТА
отгово-

тшщж ОЧАКВАМ МИЛИОНЧЕТО!...за итггересова ни.

Божичката кооперация още 
в началото па стопанската ре 
форма се срещна с редица 
трудности. Загубите от преди 
няколко години още не са са 
нирапи. И кооперацията още 
не може финансово да со заз 
доави. С два милиона пари об 
шината покри само част от 
загубите. Някои стари слабос 
ти п работата на кооперация 
та са премахнати, но ие всич 
ки въпроси са разрешени. По 
ложехгието в| администрация
та сс урежда. Неотдавна бяха 
уволнени двама меквалифици 
рани служещи. В коопратив- 
пите цехове проличават някои 
слабости. Не се касае само за 
непълното използване па цабо 
тната ръка, но и за някои о.р 
гапизапиютш въпроси. Как и на 

че може да се обясни нереигаби 
лиостта па коопратипиатта ту 
хлариипа и килимарския цех 
след новите стопански мощен? 
Става дума за недостатъчно 
проучване иа производствения 
пропее и пщВмож постите за 
намаляване себестойността на 
продукцията.

коопера- 
три инженера, агроио 

ма и още двама техници, кои- 
*° са за връзка с кооперантите 
и са1 платени.

Тринадесет години Ташко 
Цветков от ПогаКгопо отглежда 
тютюн.

Всеки член от- шестчленното 
семейство па Цветков знае тай
ните па отглеждане па „зелено
то злато” . • • Затова всяка годи 
иа Татко е между най-добрите 
тютюнопроизводителк не само 
в Поганово, но в цялата комуна.

— И тази година заоадихме 
тю дои. Сега обаче напрано 
100.00 стръка. Продължителната 
суша е добрецошла за тютюна; 
Що има по-малко иа килограми, 
шо затова' качеството му е много 
по-добро .. . Ще предам повече 
от 750 кг тютюн .

— А колко
— Сигурно повече от 1 

отг. Ако вземем, че цената на по 
тюна е 1.500 мг средно— значи 
иад 1 милион динара...

Ташко е готов с молив в ръ
ка да ви докаже, чо има сметка 
от тютюна.

— За разсаждалгс, низш го, бра 
ие и другите работа около

100.000 стръка тютюн та необхо
дими 84 'фудодпи. Ако един тру 
додоп струпа 1.200 динара) — т0 
това за производството на 750 кг 
тютюн ми са необходими 100.800 
ди шира ... Значи — ще имам чи 
ста печатна от над 800.000 ди
нара! ...

— Единсг.пон ПОМИНЪК 
ното производство па тютюна?

— Но, тази година продадох 
ага кооперацията и 150 кг мали
ни, имам също 2 крави и 8 ов
це ... Тази го,ципа намерихме и 
800 кд жито. От сродствата,
■ии за тютюна ще си вземем към
1.000 кг жито, а другите средст
ва ще останат.

изводителите от район Пога- 
ново . ..

М. Андонов

Йа мен като ага управител ие 
е южко защо 
отрицателен
*° се поставя въпрос да1 ли та- 
'Чива неточни данни, както с пра 
Кгг0 на Иван Киров и други не 
* ОЩн от субектите за недове
рие към 
•е често 
Несъм 
Ръка 
Да се

съм споменат в
ласос на вестника.

ли ви е

кооперацията, а такива 
срешат във вестника, 

съгласен с идеята- гм доби
Да се преглежда у дома, взе
уговаря цената, а тогава 

Яете да я приведе 
Първо,
'-биколим

на вагаат. 
ние се стремим да да — Имате ли полза от 13-годиш 

ното производство не тютюна?
— Как а 1.0. От 

вихме

пари ще вземете?
мили-коопера I ггите преди

Жобитъка им да е за продан, да 
Уговорим тези добитък,
«агната; система е 
йа. Но там където кооператорът 
*в е сключил 
Раци ята,
Най-често

тютюна иапра- 
къща в Димитровград, ку 

пихме ниви. През 1946 година

|защото 
смятам та кл

имахме само 16 докара имот, а! 
сега «гад 70 . . .

Като добър тюшопопроизподи 
Тел Ташко Цветков пече 4

договор с коогле-
която по тоя въпрос 
представлява агропо- 

ЧЦ/Г по живо-шовъдството годи
ни е представител иа тютюпопро, тсие и Таичсо Цветков
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— Прощавайте — каза той 
н безшумно напусна кръчмата. 
Малко след пито без пито сл 

думица станахме и ние. В 
кръчмата останаха няколко пе 
псиопери да съкратят безкрай 
но протегналия се скучен ден. 
И всеки от тях носи п себе си 

— Помпя, продължи случайни по една такава приказка н тъ 
ят събеседник е поглед обър
нат встрани, но сега вече е 
озарено лице, как тп разбира 
ше като човек моите думи.
Оставял съм да ми пази дори 
и храна, ей „-дка открита, за
вита само в хартия, но никога 
аге мп се случи да вземе от 
сиренето и хляба. Ще 
два-трн метра от работата н 
ще ме чака. А когато ме вм- 
детие, ще стане и е умните си 
очи следи всяко мое движе
ние. А ранена птица или 
ще хване за гушата и така ще 
остане локате не дойда аз. При 
ближи ли се някой непознат 
човек в състояние е да го изя 
ле жив, по няма да му позво
ли да доближи до лова. Дока 
то беше жила аз не се връщ
ах без два-три заека и иякол 
ко гълъба. Това не са ловдий 
ски прекалявалия, моля ви се. 
но истина, която може да пот 
върли всеки ловец в Димит
ровград. Само зарад нея оти
ваха на лов с мене дори и хо 
Ра от нашето посолство в Со
фия. Дойдат понякога от Со_ . 
фия н ако случайно съм зает 
този ден е някоя друга работа 
— не отиват без мене. Чакат 
ме. Не зарад мене. разбира се., 
но зарад Белка.

— А знаете ли каква мъка 
ми е сега, когато започна до 
ва, а аз стар ловджия не мога 
да взема пушката в ръце без 
ккуче. Опитах се'да взема дру 52:37, 
го куче. дори и купих едно, но 
не върви Ако сте Ловджия 
другарю — обърна се той към 
мене
какво значи лов без добро ку 
че. Това не е лов.

— Но. да си ходя, извиня
вайте за безпокойството. Ще 
отида V Ломя да се подготвя 
за лов без куче, че утре е не 
деля. Навик е навик 
рите, чистият планински въз 
дух ме мамят и не мога да не 
отивам. Ще ида.

СХудспи ао кръчмарския тоа 
г«ж е приятеля изпиваме безм 
ъжопо последната за тази вс- 
че|5 чашка коияк. Всеки от 
пас о зает със сион мисли. Та 
кова е понякога настроението 
цо човека. Такава е и цялата 
атмосфера в известната в Ди 
шггровград малка кръчмнца 
.Бракоразвод“. Тя има свои 
сиецифнчности, не е както ос 
тепалите пивници. Тук ниша 
обичайната гърчдва, п сайта, 
резгулпост. Клиентите в нея 
са постоянни. Случайни хора 
■Гоърде рядко влизат. Човек 
дори и да пе проговори пито 
думица с тези малко необнкно 
вени гости, веднага щс заболс 
>ки, сравнителната тишнна, 
подхождаща на амбулатория, 
а не на кръчма. Гостите обик 
ковепо стоят прави опрени на 
тезгяха, или седят па високи 
те столове до стената. Само 
отвреме-навреме що чуете пои 
якоя думица 
комически отговор. Лошото на 
строение. понесено от дома, от 
работното място, от една неп
риятна срещд на улицата се 
донася тук — с него се влиза 
и излиза. Алкохолът не го от
странява, но го засилва. От та 
зи кръчма не се излиза бабая 
тски и шумно. Бавно се казва 
едно тихо „лека нощ". От от
крехнатата врата навлиза св
еж, прохладен есенен въздух, 
разгонва като вихришка къл
бата Дим. разрежда пресите
ния )с алкохол въздух ислед 
малко пак се възвръща стара 
та обстановка.

Не бяхме тази вечер нито 
за разговор, нито за пиене. Ре 
шихме да си връпнем. Но в то 
ая момент до нашата маса на 
ближи възрастен мъж със сре 
бърни вече коси.

— Извинявайте, че ви прекъ 
свам разговора. Искам само 
да питам, обърна ое той към 
вриятеля ми, купи ли си,лов 
джийско куче. Ако още не си 
го купил, обади се при мен да 
ти кажа като стар ловец, как 
ва порода е. Хъм, да, сезона 
на лова започна, а аз съм без 
куче — продължи той като за 
себе си и с чашката ракия в 
ръка седна на нашата маса.

— Ти помниш ли моята „Бел 
ка“. Миналата година, когато 
построиха новото шосе, тя сви 
кяала да бяга и да се разхож 
да волно по всички пътища и

Некултурна постъпкапод колелетатамоля. йапша 
па един чуждестранен автомо 
бил. Суприцта п намерих край 
пътя и я погребах като свил 
но чедо. И сега не ми ясно. 
как тя, толкова умна, не успи 
да се справи е върволицата от 
коли.

па
гой излезе аз му казах, че тря.6 
ва да ми поправи една специал 
1са ютия. Ангел ми каза да дой 
да по-късно, защото в момента 
бил зает. Дойдох след известн-о 
време. Тогава Ангел се намира 
ше при техническия 
Еленко Гаврилович. След като 
работниците ми показаха в коя 
читцелария. да влезна, аз влез 
иах е канцеларията па техниче 
ския директор Еленко Гавру.ло- 
вич. В този момент той скочи и 
каза ,,Кой те пусна в клпцелам 
рията и така ли се влиза!". ОТ 
говорих че съм дошъл по ра бо
та при. Ангел Савов. Техничес
кият
към мене с повишен тон и за- 
почна да ругае Василка Ивано
ва защо м.е е пуснала в канце 
ларияга. В канцеларията се на ми 
раха Цветан и Ангел, един поле 
ки инз1сег1ер и Момчил. Те всич 
ки бяха учудени защо Гаврило 
вич ме изгони от канцеларията.

Питам да ли такава постъпка 
74 отношение към хората са поз
волени и допустими.

На 2 октомври т. г. към 13 ча 
са се отбих в предприятие ,,Ме 
хаиик" в Димитровград. Замо
лих пазача Любомир Миланов 
да повика Ангел Савов, помощ 
пик технически директор• Ми
ланов извика

Л.га. директорСавов и когато

Традиционна среща между

Сливница и Димитровградлегне

Е пето т брптешв дружбб директор пак се обърна
заслс

Футболната среща завърши 
при краен резултат 4:2 за от
бора на „Асен Балкански“. Ос 1 
обепа съпротива момчетата на 
„Сливнишки герой" 
през първото полувреме, кое
то и завърши с 1:0 в тяхна по 
лза. Футболистите па „А. Бал 
кански" технически и физиче

Неотдавна в Димитровград 
се състоя традиционна среща 
между Сливница — НР Бълга
рия и Димитровград — СФР 
Югославия. Срещата премина 
под знака па спортни срещи, 
увеселения, културни манифе 
станин.

въпрос и ла

дадоха

)
В общата част и а тържес

твото бяха устроени спортни 
срещи по баскетбол и футбол, 
между отборите па „Сливииш 
ки герой" — Слнзница и „Асен 
Балкански"

Шетсула/рац Драгия, 
ул. Найден Киров 2 

Димитровград

ски по-подготвеии спечелиха 
срещата във второто полувре
ме.

Играла се характеризира 
особено спортно държание, по 
движност, бързи контраатаки 
и от двете страни и с леко те 
ренно надмощие на „■ Балкан 
ски". Победа му бе заслужена 
и съвсем отговаря на положе 
ндето на терена.

Димитровград.
Вечерта в кинозалата на Це 

нтъра за култура и развлече 
ние в Димитровград, Народно 
то читалище „Съзнание"—Сли 
вница, за гражданите на Ди
митровград, устрои бито^о-ес 
траАен спектакъл.

Спортната среща по баскет 
бол между „Асен Балкански” 
й „Сливнишки герой" завърши 
с победа на "Асен Балкански,,

»Балкан« открж 
п рода впи ца 

на питиета
1Б иго по -естрадна програма Гости дничгчоското предприя-

ПО разнообразие и изпълнение „Балкан" в Димитровград
бе атракция за Димитровград и гояла мята
ските зрители. Ста/зи градски ; 31ШРза
песни, естрадни и н родни , и безалкохолни питиегга. В то 
спи, хора и ръченици, из ъл- ; зи магазин цените на някои 
пени от числения танцов как ■ алкохолдги ^тиета ще бъдат 
то и естрадният оркестър, сне , по_ниски 50 наЩ^ М
челиха симпатиите на лимит- ., 1
ровградчанм. Между най-успе ; 
лите точки се нареждат рум |
ънският танц „Чучулига", из за „Строшена чешма", 
пълнен на цигулка, естрадни
те изпълнения на Снежана Ме 
тодиева, изпълнявани народ
ни песни от Венета Драганова 
и „Ганкиното хоро” на танцо 
вия състав.

Това беше една твърде по 
движна, интересна игра. „Мо
мчетата на ,Л. Балкански" дъ 

вие сигурно знаете ржаха през цялото време пре
вес, бяха по-ефикасни пред ко 
ша па гостите, проявиха пове 
че умение и самоинициативно 
ст. Макар че тяхната прбеда 
нито веднаж не бе сложена 
под въпросителна, гостите ока 
заха жилава съпротива, 
че, технически по-слаби, не 
успяха да си осигурят победа

Магазинът се намира на ул. 
„Власаки Алексов" до моста

баи- I

След програмата и вечерята 
в „Балкан" гостите отпътува- | 
ха за Ниш.

Оба-

Ст. Н.

МИХАИЛ ШОЛОХОВ

СЪДБАТА НА ЧОВЕКА
четиримата мои: Ирина, Анатолий и 
дъщерите — Настспка и Олюшка. Вси
чките ми деца се държеха юнашки. Е, 
у дъщерите, то се знае, проблясваха 
сълзичкн. На Анатолий само му потръ
пваха раменете като от студ, той кара
ше вече седемнадесетата година, а мо
ята Ирена... Такова аз през целите 
седемнадесет годиш! иа нашия съвмес
тен живот не бях я виждал. През но
щта ризата ми не изсъхна от сълзи 
на рамото и на гърдите и на сутрин
та същата история. .. Стигнах ме на 
гарата, а аз от мъка не мога да я гле
дам: устните и подпухнали от сълзи, 
косите и изскочили изпод Кърпата, а 
очите мътни, несвестни, като на изум
ял човек. Командирите нареждат да 
се настаняваме, а тя падна на гърдите 
ми, сключи ръпе на врата ми и цяла
та трепери като подсечено дърво. ■.

И децата я придумваха, и аз — ни
що не помага! Другите жени разговар
ят е мъжете, със синовете си, а моята 
се притиснала До мене като лист към 
клонче, цялата трепере и дума не мо
же Да промълви. Та и казвам: „Ирин- 
ке, миличка. Съвземи се, де! Кажи ми 
понеелна дума на прощаване". А тя 
говори и след всяка дума хлипа: „Ми- 
личък мой... Андрюша.... няма да се 
видим... ние е тебе... вече. .. на тоя... 
свят". I

„Така ли се прощават хората? Какво 
си почнала, отсега жив ме погребваш?! 
— Е, и пак я прегърнах, видях, че не 
е на себе си...

Той изведнъж спря, без да се доиз- 
каже, и в настъпилата тишина аз чух 
как нещо клокочи и бълбука в грло- 
то му. Вълнението на човека се пре
даде и на мене. Погледнах изкосо към 
него, но не видях нито една сълзичка 
в угасналите му, сякаш мъртви очи. 
Той седеше навел унило глава и само 
големите му, безводно отпуснати ръДе 
ситно трепереха, трепереше брадичка
та му, трепереха твърдите му устни...

—■ Недей, приятелю, остави споме
ните! — тихо продумах аз, но той из
глежда не ме чу и с някакво огромно 
усилие на волята,- потискайки вълне
нието си, изведнъж каза е прегракнал 
странно изменен глас:

— До смъртта си. до последния си 
час и като умирам, няма да си цоостя, 
че тогава я отблъснах!.. .

Той отново и за дълго 
Опитваше ое да свие цигара, 
тникарската хартия се късаше, тютю
нът се изсипваше върху коленете му. 
Най-сетне той все пак, как да е, сви- 
една цигара, няколко пъти смукна жа
дно и покашлювайки, продължи:

— Откъснах се аз от Ирина, взех 
лицето и в дланите си. Целувам я, а 
успите и като лед. Сбогувах се с дечи
цата, тичам към вагона и вече з дви
жение скочих на стъпалото. Влакът 
потегли бавно-бавно; отминавам пок
рай своите. Гледам: дечицата ми сиро
тни се събрали накуп, махат ми с ръ
пе, искат да ми се усмихнат, но нищо 
не излиза. А Ирина е притиснала ръце 
към гърдите си: устните й бели като 
тебешир, тя нещо шепне с тях, гледа 
ме, не мига. а цялата се е навела на-

В двадесет и девета година се зала 
лих по колите. Изучих автомибилното 
дело, седнах зад кормилото на камио
на. После се встрастих и вече не ис
ках да се въРщам в завода. Шофьор 
лъкът ми се видя по-весела работа. Та
ка и прекарах десет години и не забе- 
лязах как ое изминаха. Минаха като 
насън. Пък и какво са десет години! 
Миналото е като ей онази далечна степ 
в мъглата. Сутринта вървях по нея и 
всичко беше светло наоколо, но отми
нах двадесет километра и сто че мъг
лата забули степта и оттук вече не мо
жеш да различиш гората от буренака, 
нивата от ливада...

Работих аз тия десет години и ден 
и нощ. Печелех добре и живеехме не 
по-зле от хората. И депата ни радваха: 
и трите се учеха отлично, а най-голе
мичкият, Анатолий, излезе толкова 
способен в математика, че за него дори 
в централния вестник писаха. Отъкаде 
се появи у него такъв грамаден та
лант към тая наука, и аз сам, братле, 
не зная. Само знам. че аз много се гор
деех с него, страшно много се гордеех!

За десет години спестихме малко 
парини и току преди войната си на
правихме къщурка с две стаички, с 
килерче и коридорче. Ирина купи две 
кози. Какво повече от това? Децата яд- 
еха каша с мляко, имахме покрив над 
главите си. бяхме облечени 
значи, всичко беше 
бях строил слепешката. 
т/снали място шестотин метра много 
близо До авиационния завод. Да беше 
колибката ми другаде, може би и жи
вотът шеше да потръгне иначе...

И ето изведнъж дойде тя, войната. 
Иа втория ден полччих 
от военния комисариат, а на третия — 
тръгвай с ешелона. Изпращаха ме и

На сутрина тя ме вдигне на крак 
два часа преди работа, за Да се пораз
кърша. Знае че махмурлия нещо няма 
ла ям, ще извади кисела краставица 
или нещо такова лекичко, ще сипне ед
на чаша водка: „Пийни, Андрюша, кол- 

. кого да ти мине, но позече, миличък 
мой, недей!“ Нима можеш да не оправ
даеш такова доверие? Ще пийна, ще 
и благодаря без думи, само с очи, ще я 
целуна и ще тръгна на работа като 
агънце. А ако ми кажеше, както съм 
пиян, някоя опака дума, ако ми викне 
ше или ми се скараше, щях, вярвай 
ми, и на другия ден да се напия. Така 
и става в някои семейства, където же
ната е глупачка: нагледал съм се аз 
на такива дръвници, зная ги.

Скоро ни се зародиха деца. Първо 
ни се роди синче, а след някоя и дру
га голина и две момиченца... Тогава 
оставих цриятелите. Цялата си запла
та носех у дома, семейството ми ста
на порядъчно на брой, не ми беше до 
гуляи.,В празник ще пийна чаша би
ра и толкоз.

замълча- 
но вес-

Менеи обути, 
наред. Само че 

Бяха нй от-

от жалост към нея сърцето 
ми се къса на парчета, а тя такива ду
ми да ми нарежда. Трябваше да раз
бере. че и на мене. не ми е леко да се 
разделям е тях, да не съм тръгнал на 
сватба! Хвана ме яд! Насила откопчах 
Ръцете и и лекичко я блъснах в рамо
то. Уж я блъснах лекичко но нали и- 
мах дурашка сила, тя се отдръпна, на
прави три крачки назад и пак заситни 
към мене, протяга ръце, а аз и викам:

и повиквателно
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Културна хроники
Учениците за своите ироблеии

Гостуване на ансамбъла 

„Шумадия пее“ Чувствува се нужди от организиранмдодежки животАнсамбълът за народни пес 
и танпи и забавни мелодии 

__ „Шумадия пее”, неотдавна 
представи концерет за димит- 
роврадскнте зрители.

Макар че билетите се про
даваха по относително високи 
цеиVI, димитровградчани про
явиха голям интерес за госту 
вашия ансамбъл и изпълниха 
кино-залата в Центъра за кчл 
тура и развлечение.

Ансамълът „Шумадия пее" 
с успешно изпълнените песни 
и танци оправда реномето, с 
което се ползва сред граждан 
ството.

вият филм, прожктиран в Тръ 
пско Одоровцци.

ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕР ЗА 
МИХАИЛ ШОЛОХОВ

В рамките на акцията „Ме 
сецът На книгата", на 29 ок
томври т. г. в малката зала на 
Центъра за култура и аа- 
бава е устроена литератур
на вечер за великана в светов 
на литература, съветския пи 
сател, МИХАИЛ ШОЛОХОВ, 
получил тазгодишната Нобело 
ва награда за литература.

Преподавателят по руска ли 
тература на ВПШ в Ниш и ли 
тератор 
Ч И Ч говори за творчеството 
име на тоя най-велик, съвре
менен. съветски писател. Пре 
даването бе илюстрирано с 
диафилм, посветен на името и 
творчеството на писателя т. е. 
представяващ преглед на из
вестните дела — „Тихият Дон” 
„Разорана целина“ и „Съдбата 
на човека”.

Освен сказката за Миха
ил Шолохов. на устроената 
таратурна вечоо четоха свои. 
творби Марин Младенов и Сте 
фан Николов.

Литернатурна/га вечер бе масо 
во посетена от учениците на 
гимназията и основното учи 
лице.

Известно е, дейността на 
младежите в «Димитровград, 
поне засега, не е намерила пра 
вия път. И ученици, и младе 
жи в предприятията, все още 
тъпчат около основния Въпрос 
— как организационно да ук 
репят редиците си.

Някои въпроси изнесоха мла 
дежите-ученици на неотдавна 
организирането събрание 
училищния комитет, младежи 
активисти и членове на секре 
тарнатите при младежките ак 
тиви в гимназията.

Да приведем някои изказва 
ння на младежите.

Синиша Младеиович: „Пре
дизборното и изборно събра
ние показаха, че младежите Са 
незаинтересовани. Провеждане 

стана чисто една фор-

бъде собствен път, разгърна 
не на собствени сили.

А разискванията показал», 
че такива сили има. Стига 
мо правилно да се разподелят.

СтЛя

Истина, училшшшят 
тет, с оглед на това, че се чув 
ствува известна разпуснатост 
при отделни младежи, даде 
предложение-препоръка на ак 
тивите за наказване на някои 
от тях.

комж-

Посочим ли, че препоръка
та съдържи 6 «наказания със 
строг укор пред изключване 
от младежките редове и 16 
цредупрежения, ще изникне 
сам по себе си въпросът — 
дали наказанието ще бъде пра 
Еилна мерка, щом като се при 
лага на толкова число младе 
жи и ще постигне ли желания 
ефект.

Божица
на

Пешър
ЙорданоЬ-
най-сръчнияш

САВА П ЕН
в ТРЪНСКИ ОДОРОВЦИ 

ПРОЖЕКТИРАН ФИЛМ
В училищния комитет изтъ 

наказателни Учениците от* основното ос 
мокласно училище в Божица 
събраха тази есен 8.000 кг пш 
пков плод. Акцията бе орган* 
зирана във вид на състезание 
между учениците кой ще съ
бере повече шипки. Ученикът 
Петър Йорданов бе най-сръ- 
чен в съибрапето. Той предаде 
60 кг. и зае първо място.

Със средствата от нгипко] 
плод ще бъдат набавени няко 
учебни помагали и пособия 
а известна част ще се даде Ка 
то помощ на някои учен 
за екскурзии.

Центърът за култура и 
забава в ДимитрвграА, пре 
ди известно време посети Тръ 
нски Одоровци с подвижната 
ишоапаратура. За ученици и 
граждани бе прожектиран на
шият филм „Сервисна стан 
ция".

Особен интерес за посещени 
ето на подвижната кнноапара 
тура и прожекцията на филма 
проявиха учениците от основ 
ното училище. За тях бе даде 
но отделно коиоопредставле- 
ние.

кват, че досега 
мерки не са прилагани. Макар 
че в някои случаи е трябвало, 
почти
през пръсти“. Н«о, колко ще е 
правилно, ако сега се покаже 
тенденция да се навакса в та 
зи насока.

то им
малност. Липсваше дисципли
на. Нямаше и заключения. Пи 
там се, откъде тази незаинте 
ресованост, и как да организи 
раме събранията, та да бъдат 
интересни и привлекателни".

Слободан Димитров: „Няма 
Разнообразие в младежката 

Културно»-забавния
живот е мъртъв. Още не са 
оформени секциите. Младежи 
те са препуснати повече на се 
бе си. Може би, оттук и при 
чината, че трябва да се запи 
маваме все по-често с наказа 
пия. Налага се, да разгърнем 
по-широка организационна дей 
пост".

винаги - се е „гледало

ли Общото впечатление е, че 
младежите търсят себе си', ггь 
тя за по-богата дейност. Чувс 
твуват нужда от младежки жи 
вот — разнообразен и богат. 
Радостното, обаче, е в извода, 
че тяхната дейност трябва да

дейност.

„Сервисна станция" е йъР- Ст. Н.

Власина — Округлица

Възнаграждаване според труда и 
в просветата

:;.*А
: ? • ?

И останалите изказвания по 
твърдиха, трябва да се из
намерят форми за младежка 
дейност. Една форма са раз
личните секции. Чу се изказ 
ване, че преподавателите пре 
лпочнтат учегагчески универ
ситет пред секциите. Някои 
младежи се застъпиха да имг 
секции. Те са място за афир 
мация, а и за надделяваис ст 
Раха.

Бяха посочени и други фак 
ти. Дейността не е дотам заг 
лъхнала, както изглежда. Но 
се чувствува недостиг от по_до 
бра организираност, по голямо, 
ангажиране на младежите.

Събранието имаше за цел да 
обсъди някои организационни 
въпроси и да направи обзор 
върху младежката дейност в 
тмиазията.

С изключение на някои под
ведомствени училища в Клису 
реки рай0н, кадровият въпрос 
във Власиноокруглишка кому 
на е разрешен добре. В Кли
сура обаче и сега училището 
работи в две смени поради не 
достнг на помещения. Този въ 
прос в момента се разрешава 
в Паля, където се строи нова 
училищна сграда.

Всички училища

рат шипков плод и от тези сре 
летва ще заделят известни еу 
ми за обзавеждане на учили
щните кабинети.

Липсват и скамейки. Затов*. 
на централните основни учил* 
ща общината е отпуснала 1 нк 
лион динара.

Преподавателските колекти
ви влагат усилия и за подоб
рение на обучението. За тази 
цел личните доходи занапред 
ще се разпределят според тру 
да, практиката на тв-ьРАИ зад 
лати се напуска. Това ще до
принесе за увеличение на 
тереса за Работа.

«обаче са 
слабо обзаведени с учебни по 
магала и пособия. Общинската 
скупщина не е в състояние да 
отпусне средства за тази цел 
и училищата са принудени са 
ми за разрешават този въпрос. 
За оага някои училища съби- В. *.Есен край Власипско езеро

■ ■■■•■■■ки 111«»м«в»т*ва««ввии1т«1*«И1М«»»ч»*ам»»»»»«ч»«ч1»о«1яв«во11ива»1аа[1вввшв«ва11н»»|»««авв*и5яппавв»

зад, я?. Натискам^на пълна газ! До ба
тареята беше останал някакъв си ки
лометър, бях вече завил по мекия път, 
но ие успях, братле, да стигна до на
шите. .. Май от далекобойната ми бя
ха пратили тежък снаряд ио колата. 
Не чух пито взрива, мито нищо, само 
в главата ми сякаш нещо се пръсна и 
повече нищо не помня. Как останах 
жив тогава, пе разбирам и колко вре
ме съм лежал на около осем метра от 
ямата — нямам представа. Съвзех се, 
а ис мога да стъпя па краката сн: гла
вата ми потреперва, целият се треса 
като от треска, в очите ми тъмнило, 
г. лявото ми рамо нещо скърца и хру
щи и болката в цялото ми тяло е та
кава, както, кажи то, сякаш две дено
нощия поред са ме били с каквото сва
рят. Дълго се влачих по корем, но как 
да е, станах. И пак ис мога нищо ла 
Разбера
сполетяло. Всичко се. бате изпарило 
от главата ми. Но пак да леша се боя. 
Страхувам сс, че легна ли, Повече ня
ма па етапа, ще си умра. Стоя и сс 
люшкам от една страна па друга като 
топола прел буря.

Когато сс съвзех, дойдох на себе 
си и сс огледах — сякаш и^кой сти
сна сърцето ми с клещи: наоколо се

бе има доста много смрад!
Само че не воювах и година.. ■ Ра

ниха ме два пъти през това време, по 
и двата пъти леко: единия 
дланта, другия — в крака; първия път 
— с куршум от самолет, втория — с 
парче от снаряд. Дупчеше ми исмсПът 
колата и отгоре, и отстрани, но па ме
не, братле, отначало ми вървеше. 'Вър
вя' ми. вървя ми, докато ми пресече 
ръката... Попаднах в плен при Лозо- 
веики през май четиридесет и втора 
голина при елин такъ» глупав случай: 
немецът тогава здртвата «постъпваше 
н една паша сто двадесет и два мили
метрова гаубичпа батерея остана поч
ти без снаряди; натовариха камиона 
ми Със снаряди чак догоре и самият 
аз работех пои товаренето така, че 
куртката ми се залепи за плещите. 
Трябваше много да сс бърза, ващото 
боят се приближаваше ло нас: отля
но някакви танкове гърмят 
дясно — стрелба отпред —• 
ба, започваше вече да намирисва на 
пържено. ..

Командирът на пашата автомобил
на рота пита: „Ще сс промъкнеш ли, 
Соколов?" А нямаше какво да сс пита. 
Там другарите ми може би загиват, а 
аз тук иде си чеша врата ли? „Що за 
въпрос? — отговарям му. — Трябва ла 
се промъкна и баста!“ — „Хайде — ка
зва —■' натискай педала! Плюй си на 
петите!".

И аз натиснах. В живота Си не съм 
карал .така, както този път! Знаех, че 
не возя картофи, че с този товар тряб
ва да се кара внимателно, по каква 
предпазливост може да искаш тук, ко
гато там момчетата воюват с празни 
Ръце, когато пътят от край До край 
се обстрелва от артилерийски огьи. 
Профучах около шест километра, ско
ро вече трябваше ла кривна по селския 
ггът, за Да се промъкна до додчин- 
ката, където беше батареята, и извед
нъж гледам — майко мила! — пашата 
пехотка плъпнала отдясно, отляво па 
рейдерката1 сред голото поле и вече 
мините избухват в нейните редици. Ка
кво да правя? Няма ла се връщам на-

Въргалят снарядите, които бях карал, 
наблизо — колата ми, Цялата разбит» 
на парчета, лежи ооърната с колелата 
пагоре, а боят, боят вече се води зад 
мене... Какво става?

Защо да крия, изведнъж краката 
ми се отсякаха н аз паднах като поко- 
сен, зщото разбрах, че сам вече в об
кръжение, по-скоро — в плен на фа
шистите. Ей тъй става понякога на 
война. . •

отпред, сякаш иска да тръгне срещу 
лен вятър.. • Такава си остана тя в па
метта ми за цял живот: ръцете й, при
тиснати към гърдите, белите и устни 
и широко отворените й очи, пълни Със 
сълзи.. . И насън повечето все така я 
виждам... Защо я отбъденах тогава? 
И досега, като си спомня, сякаш ня
кой с тъп нож ми реже сърцето. ..

Сформираха ни при Белая Церков, 
в Украйна. Дадоха ми „ЗИС-5". С него 
и потеглих за фронта. Е, за войната 
ияма какво да ти говоря, сам си вид
ял и знаеш какво беше в началото. 
От близките си често получваха пис
ма, но самият аз рядко изпрашах кар
тички. Пишех понякога например, че 
всичко е в ред, че воюваме по-малко 
и макар че сега отстъпваме, скоро ще 
наберем сили тогава ще наврем в ми
ша дупка фрицовете. И какво друго 
можеше да се пише? Проклето време 
беше, пе ни беше до писания. Пък да 
си призная и аз самият не обичах да 
надувам жално кавала

път в

Ох, братле, пе е лесно нещо ла ра
збереш изведнъж, че сн в шлеп не по 
своя воля. Този, който «е то е изпитал 
ма гърба си, пе можеш му отвори очи
те ла те разбере като чозек какв0 оз
начава това. И тъй значи, лежа аз и 
слушам: гърмят танкове. Четири нем
ски средни танка с пълен газ минаха 
покрай мене натам, откъдето бях тръ
гнал със снарядите... Питаш ли ме. 
какво ми беше па душата? После се 
занизаха влекачи с оръдия, премина ш 
походна кухия, след това тръгна и 
пехота, пе беше голяма, па око пе по
вече от една цяла рота. Погледна, по
гледна към тях с крайчена на окото 
и пак притискам буза до земята, зат
варям очи: повдига ми се, като ги гле
дам. и сърцето ми се свива...

(Следва)

къде съм и какво ме е
от-

стрел-
и не можех да 

търпя ония, лигавите, които всеки ле-
ч за щяло и нещяло пишеха на же
ните и на своите си и размазваха со
полите си по хартията. Мъчи се, значи, 
тежк0 му е, току виж, че го и убили! 
И ей го, проклетия му лигльо, вплаква 
се, търси съчувствие, разлива се, а ие 
иска да разбере, че на горките жеии- 
пи иу деца в тила.не е,им,по-леко от пас! 
шкви ли плещи е трябвало да имат 
шите жени и дечица, за да не се препсат 
под такава тежест? Ама на не се превиха, 
издържаха! А такава лига, плюнкова 
Душица, напише жалостиво писмо и 
трудовата жена рухне като подкосе
на. След такова писмо сиромашката и 
ръце отпуска, и работата и не спори. 
Не! Ги за това си м-ьж, затова си во
йник, за да изтърпиш всичко и всич
ко да понесеш, ако нуждата го повел*- 
н,1а. Но ако в тебе има повече женска 
мая, отколкото мъжка, то облечи си 
плисирана гюла, за да прикриваш мър
шавия си задник гю-добре, че поне от- 
адЛ ля приличаш па жена,' и върви да 
плевиш цвекло или крави да доиш, а 
на фронта нямаш работа, там и без те

па-
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Обрана йохцаша 

Ь ДимишроЬ!радДоклади
В Димитровград па 24 ок 

том в ри т. г. слуд 19 часа Спо 
тислав Дойчич извършил ЛРъ 
зка кражба като задигнал и 
Ръчната желязна каса с пари 
и други ценни книжа на стой 
пост от около 1 милион дина.

Живеем в* ерата на докладите.
На всяко събрапие, ка всяко съвещание, с една дума *— 

по ’всеки повод — доклад.
Имах възможност обаче да чета 'някои доклади от кз-| 

вънредните събрания в подр*ужниците на Социалистическия 
съюз. Ето какво пише в доклада за проблемите, 
занимавала подружницата на ССРН в село Л.:

„В течение па годината нашата подружница най-щател- 
ио е запозната със събитията във Виетнам. На няколко събра-1 
чия хората с интерес изслушаха речта па другаря. X., който 
беше наш делегат на Общинската конференция на профсъюзи
те...

е които се е
РП.

Когато дошъл па работа па 
25 октомври управникът 
пощата ' Бора Йо»апович пил
ял. че прозорецът е разбит и 
че е изчезнала ръчната каса, 
с парите и документите.

Веднага бнл осведомен Сек
ретариатът за вътрешните ра 
боти в Димитровград, 
бързо успял да открие краде 
на. Предполагало се. че краж 
бата е извършило лице, кое
то добре знае къде 
и ценните документи в поща

па

На, края всички загрижеше за положението оъв Виет
нам се разотидоха но домовете си.”

(На утре ден. пякои се оплакали па местния лекар, че 
не могли да свят).

В този доклад не намерих пито дума за общата, атака па 
земеделската кооперация в това село, която крие цената на 
малините, като змия краката си, че управникът и някои дру
ги хора не искали да дават обяснения по кооперативните въп
роси, че...

КОЙТО

е касата
*»* та.

Следствените органи ведна
га открили, че тази кражба е 
дело на Светнслав Дойчич от 
с!. Държипа край Пирот., ро 
ден през 1927 година, пощеис 
ки монтьор, който моментал
но е уволнен от работа.

След кражбата Дойчич заие 
съл касата у дома си, къдсто 
я отворил, взел парцте и доку 
ментите с пощенските печати. 
След това той хвърлил касата

Прегледах н доклада от конференцията в село. М. Ето 
гсакво прочетох:

,,Положенгшто в Конго много тревожи жителите па се
ло М. Те са един будни хора и никак не могат да понесат спо
койно репресиите срещу привържениците на борбата за Про~ 
гее и свобода в тази далечна африканска ,страна../1 <

Прочетох целия доклад (от 13 страници), но не узнах 
дали това село се тревожи, че работите по електрификацията 
си стояг на мрътва точка, а някои съседни села вече поставя1 
стълбовете..,

, Докладчикът очевидно не е могъл да намери достоверни 
сведения за тази акция, защото тя е забравена отдавна.

***

Иван Пеев — жаистор колар от Поганово напусна предприяти
ето и отново взе чука. Има сметка . . .

(
в железопътния подлез неда
леч от Димитровград. Дойчич 
откраднал общо 280^463 дина 
ра и ценни книжа на стойно
ст от 700.000 динара пари.

След кражбата Дойчич отпъ 
тувал в Ниш, където бил арес 
тупан и върнат обратно в Ди

признал

И е докладите от селата Н., X., Д. и др. не можах ■ да раз
бера кога ще си поправят пътя за града, дали някога са по
ставяли на дневен ред защо техните отборнигщ ведналс не из
лежал пред тях и да кажат някоя и друга дума за; работата 
на Общинската скупщина, за решенията които се взимат там. .

мнтровград. Дойчич 
делото, ио казал, че бил при

***

Малко по-други са докладите\ които пристигат от град
ските организации. Така покрай проблемите на Конго, Кипър, 
Виетнам н др. там са засегнати въпроса за еалори зацията па, 
личните доходи, вътрешните резерви пз предприятията и уч
режденията, снабдяването...

Никой от тези докладчици обаче не смее да постави въп
роса, защо на някои хора в града се продава сирене на по- 

цени? (Става дума и за отговорни хора!) Може би и не 
знаят, че в града някога съществуваше съвет на потребителни
те, правят си оглушки и за поставените вече толкова пъти 
въпроси за подобрение на водоснабдяването, начина па изна- 
миране на вътрешни резерви в Общинската скупщина, за раз
пределението на апартаменти, за...

нуден да направи това.
Цветко Боянич

СЪОБЩЕНИЕ
В СРЯДА (10 ноември) РА

ДИО БЕЛГРАД В РЕДОВНОТО 
СИ СЕДМИЧНО ПРЕДАВАНЕ 
„ИЗ ЮГОСЛАВИЯ”ЩЕ ПРЕДА 
ДЕ РЕПОРТАЖ ЗА ДИМИТ
РОВГРАДСКО.

ниски

Всеки вторник линейката е в Поганово. Много 'зебра от Погано- 
во. Драговита, Бански дол чакат „доктора” *

БАЙ ОНЗИ СЪВЕТВА— Има кой да ни осведоми за положението във Виетнам. 
Конго, Индонезия... на кой да докладва за нашите работи?!

Матея Андснс_
• • •

В ОБЩИНСКАТА СКУП- брание. Да ли беше минала- 
Премахнете съве- та или пс>«-икалата година

та на трудовата обгцност, по Устройте и тази година едно 
неже не ви е нужен. Вие и събрание, за да се чуе, че съ 
без него си решавате. Може ществувате. 
би заатова .ииналата седмица 
обявихте конкурс за един нов 
служещ в Общинската скуп
щина без знанието на съвета.
И по-малко пътувайте с ,,Мо 
сквича”, за да не забравите 
как се ходи пеша.

НА ПЪТНИЦИТЕ. Ако пъ 
тувате през тези студени е- 
сенпи дни с рейсовете на „Бе 
спа кобила” взмете си за все 
ки случай и няколко одеяла 
за да не стигнете до болница

ЩИНАС откраднато колело — в зетвора
През нощта между 29 и 30 

•тарт т. г. А/нтони Савов, работ
ник от село Поганово. живущ в 
Димитровград, откраднал коле
ло „Партизан”, собственост на 
Димитър Стоименов от село Же 
люта.

Собственикът оо бавил колело 
то пред хотел „Балкан” в Димит 
ровград и влезнал с една1 компа 

• вия в пивницата. Анггони Савов 
колелото и тръгнал към

Желюша. Пред гарата в Димит
ровград Савов бил спрян от де
журни* милиционер защото ка
рал без светлина. Савов се опи
тал да даде на милиционера не
точни данни, но не успял. Коле 
ло:о било върнато на собствени 
ка. а' Савов Анггони тези дни е 
осъден от Общинския съд в Ди 
митровцрад на затвор. от 30 дни.

Ц. Боянич

та.
Шофьорите буквално раз

брали реформата и „пестят 
на парното отопление".

ДО КООПЕРАЦИЯ „НАП
РЕДЪК” — Минавайки пок
рай общинския съд ежеднев 

вашия агроном.но срещам 
който : постоянно се върти 
там. Моля ако е във.чожно

В КИН-СТАН 
дителяг и касиерката 
мат по 7.000 мЪсечио хоно
рар. без да знаят компетент
ните органи е предприятието. 
Постарайте се да им намери
те работа за заплатите.

Счетово- 
взе-

да го изпратите малко и до се 
лата. Или може би намира
те, че е хола на съда ще скл 
ючва договори със селскосто

ДО ПЪРВИЧНАТА ОРГА
НИЗАЦИЯ НА СКС В БОСИ 
ЛЕГРАД — Не си спомням 
кога последен път имахте съ папските щюизводители.взел


