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СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

Препоръките не се спазват
Последната сесия на общинс

ката скупщина в Сурдулица, ко 
ято трая повече от 14 часа на
прави обстойно обсъждане на 
въпросите за самоуправлението 
в комуната.

В разискванията се изтъкна 
•най-много, че материалната ба
за в комуната и в трудовите 
организации не дава възмож
ност за по-пълна проява на са 
моуправителността. В самите 
информативни материали бе по 
сочено следното:
Връзките на сътрудничество с 

републиката не са на нужно
то равнище.

Междуобщинското сътрудни
чество и работата на местните 
общности показват значителен 
успех в системата на самоуправ 
лението. Но когато става въп
рос за сътрудничеството с тру
довите организации работите не 
са задоволяващи, защото те не 
зачитат препоръките на общин 
ската скупщина.

Каза се и това, че събрания

та на избирателите не показват 
особени резултати- Например 
събранията слабо се посещават, 
не се подготвят както трябва, 
страдат от обремененост с про
блеми ,а компетентните не ги 
осведомяват навреме за решени 
ята по техните искания.

По осведомяване на населени 
ето за работата в комуната бе 
казано, че осведомяването е ела 
бо. Предложи се да се проучи, 
възможността някой от общин
ските вестници, например „Сло 
бодна реч”, покрай вестника на 
народността „Братство” да по
мества материали за живота в 
комуната и за решенията на 
ОС. Ако това не е възможно, 
тогава да се издава периодичен 
бюлетин. ■ I

вестни и на българсШа наролноств сФр Югославия

С АРШИНИТЕ НА НАСОКИТЕ В 

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ УСЛОВИЯ
Към средата на миналата сед

мица в Димитровград се състоя 
разширено заседание на Общин 
окия комитет, ръководствата на 
обществено-политическите

Тези и подобни явления ка
рат хората да се 
към частния, а да оставят об
ществения сектор 
чари, частни превозници и др.

Във врзка с някои частни де 
йности бе казано, че има раз
такаме от общината до федера-

ни и към отношението на ор
ганите на управлението, служ
бите и комунистите в тях във 
връзка с много незаконни явле 
-ния, които доведоха до извест
ни деформации в областта на 
търговията, занаятчийството и 
гостилничарството в частния сек 
тор и някои пропуски в данъч 
мата политика, като под вида 
на личен труд бе дадена възмо 
жност някои хора незаконно да 
забогатяват. В Д-имитроврад, на 
пример, през последните годи
ни бяха построени много част
ни сгради в частна организация, 
а никой не е плащал данък. По 
добни явления е имало и ме
жду чаегните шивачи, водоин- 
сталатери, частни превозници и 
др.. които заработвали големи 
пари без да плашат данъчни об 
лаги. Към тези своеволия в ча 
стния сектор са спомогнали до 
голяма степен и неефикасност- 
та на данъчните и други органи 
и това е спомогнало на някои хо 
ра неоправдано да забогатяват. 
Ако данъчните органи бяха по- 
послеготателни и ако законо- 
поелписанията са по-прецизни 
на територията на тази община 
е могло да се съберат към 
700.000 нови динара данък.

ориентират

гостилни- На сесията бяха обсъдени мно 
въпроси от стопанс-

ор-
гакизации и представители 
трудовите организации със след 
ния дневен ред: „Нашите непо
средствени задачи в реализаци 
ята на Насоките на Президиу
ма и Изпълнителния 
на ЦК на СЮК”.

на го други 
ко и друго значение и се при
еха редица решения.цията и в това прехвърляне на 

топката от един до друг, от
делни хора забогатяват безочно 
нарушавайки всички социали
стически начала.

Посоките

М. Величков
комитет

ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Телевизионни връзки между 

двете страни
Макар че първия организи

ран договор на тези тема имаше 
за цел да отговори на въпро
са: Как най-непоередствено да 
се реализират интенциите, кои- 

I то обезпечаваха самоуправител 
ното общество ( които ясно са 
изложени в Насоките), все пак 
не бяха отминати на някои яв
ления, възникнали в отноше
нията и процесите в Димитров
градска община, които са в про 
тивовес със социалистическите 
концепции на обществото и не
говото развитие.

Макар че досега на много съб 
рания бяха „ооветлявани” мно 
жество отрицателни яления в 
общината (върху което реши
телно инсистират Насоките) вси 
чко това предимно се свеждаше 
на декларации, а малко се на
блягаше към изостряне на кон
фликта със силите и явленията, 
които имат консервативни, бюро 
кратически и несоциалистичес- 
ки характер. Сега пък, както се 
изтъкна на събранието, е вре
ме решително да се мине от ду 
ми към дела.

На въпроса какво е самоупра 
влението в общината, отговорът 
беше кратък: „Няма децентра
лизация на самоуправление
то. .. Далече сме от онова, ко
ето желаем и можем да постиг 
нем с разполагаемите средства. 
За самоуправлението в управле 
нието, здравеопазването, учеб
ното дело и другите организа
ции, като комунисти не сме на 
правили много За това положе
ние досега никой не е подве
ден под отговорност”.

Остри критики бяха отправе-

дойдоха в правия 
час. Те са пътеводител в раз
късването с всички тенции, ко 
ито теглят назад и се опитват

ман—Ниш—Белград е завърше 
на отсечката София—Драгоман, 
ггоято вече от една седмица е 
в пробна експлоатация. Усили
ята сега се насочват към уста
новяването на т.в. връзката с 
■нашата страна и се счита, че 
работите ще бъдат окончани до 
края на месеца.

Изглежда, че първите преда
вания по връзката София—Бел 
град ще станат по време на Де
ветия фестивал на младежта и 
студентите, който ще стане в 
София, през Белград ще се пре
дава по телевизията по посока 
на Централна и Западна Евро- 

М. Н- Н.

В скоро врем любителите на 
телевизионните вредавания в 
Югославия и България ще имат 
възможност да гледат програми 
на едната или другата телеви
зия така, както сега могат да 
гледат предаванията на Евро и 
Интервизията.

на нашето развитие и процеси да 
дадат друга насока, чужда на 
самоуправлението и разпределе 
нието, която не е в унисон с ра 
ботата и способностите.

За да станат съставна част на 
всекидневната ни активност.
Насоките — комунистите и гра 
жданите са длъжни да работят те страни, върху което се рабо-

Установяването на пряка ра
диорелейна връзка между две-

ти усилено, ще даде възможно- 
програмните 

служби по споразумение да си 
разменят телевизионни програ
ми.

в духа на реорганизацията на 
СЮК, да работят отговорно, е- 
динно и самоинициативно. То
ва са съществени елементи на 
тяхната идейно-политическа бо 
рба в осъществяването целите 
на реформата, самоуправление
то, производството и разпределе 
•нието- Тази позиция на Съюза 
на комунистите в сложните об
ществено-политически конфлик 
ти в настоящия момент не допу 
скат двоумение и пасивност. За 
щото в нестопанските дейности 
например има правилници за 
възнаграждаване, но не се при
лагат изцяло. Така в училищата 
разпределението става според 
трудов стаж, а не според зал
ягането и резултатите в рабо
тата. Самите комунисти в тези 
области малко са се застъпвали 
да се внедрява самоуправлени
ето и разпределението според 
трудов ефект.

На събранието бе обявена бо
рба не само срещу ония, които 
не се застъпват за самоуправи- 
телтш принципи, но и срещу о- 
ния, които дават път ма такива 
явления и със своята пасивност 
•помагат те да заемат позиции 
в нашите отношения и проце-

ст телевизионни

Досега съгласно спогодбата 
между и България по радиоре
лейната линия София—Драго-

Политически затруднения съз 
дават и ония, които благодаре
ние на определени обстоятел
ства успели да върнат национа 
лизираната земя и сега, чрез 
спекула взимат големи пари- 
Във връзка с провеждането на 
закона за агроминимума никой 

старае. Мнозина заети, 
благодарение на това, че никой 
не се старае за провеждането 
на закона притежават повече от 
три хектара обработваема площ. 
Мнозина формално са се отка
зали от имота си, за да получа- 

добавъчни. И покрай това

па.

Нови цени в железопътния
транспорт

не се няма да се увеличават, защото 
железопътното предприятие ще 
настои да прггвлече по-голям 
брой пътници на тези влакове с 
по-голяма удобност и бързина.

За билетите за отиване и връ 
щане ще има някои изменения 
в полза на пътниците.

Общността на югославските 
• железници охарактерирала то 
ва увеличение на цените като 
корекция, която ще даде въз
можност за увеличаване на до
ходите на железниците за око
ло 60 милиона нови динари го
дишно.

Общността на югославските 
железници съобщи, че от 1 юли 
цените на пътническите желе
зопътни съобщения ще бъдат 
увеличени средно с 6,3 на сто. 
Най-голямо увеличение — 14 на 
сто — ще бъде за прекарване на 
багаж в пътническите, бързите 
и експресните влакове. Цените 
на месечните предплатни биле
ти за работници и ученици ос
тавят същите, докато незначи
телно ще поскъпнат билетите 
за отиване на годишна почнв-

ват
че е определено колко жилища 
може да има едно семейство,

и такива, които имат жи-има
лтца за по няколко членове на 
семейството си, спечелени по на

ка.иин, който не е в духа на соци
алистическите принципи. Допълнителните цени за бър

зите и експресните влакове

ИНСПЕКЦИИТЕ ДА 

БЪДАТ ПО-ДЕЙНИ
да бъдат изработени след задъл 
бочен анализ на оборота, раз
ходите, цените на услугите и 
облаганията да се взима и тру- 
доспособноста, оборудеността на 

ползването

От работата на общинските 
Босилегр адскатаинспекции в 

община се очаква много- В мо- 
особено важна

си.
За да станат Насоките исти

нски мобилизатор, на първо 
място на комунистите, рещител 
но да се борят срещу отрица
телните явления, са приети за
ключения, задължителни за вси 
чки обществено-политически ор 
ганизации в предприятията, гра 
да и селата, които ще изработят 
свои програми за дейност, в ко 
ито Насоките да се приспособят 
към техните обстоятелства.

Във връзка със заключенията 
в Димитровград са проведени 
събрания със секретарите на 
местните организации на Съюза

мента те- имат 
роля* която по някои въпроси е 
от решаващо значение. Тук пре 
дй всичко е работата на данъч 
ната и търговската инспекции.

наработилницата, 
чужда работа ръка и др.

Почти всички възразяват и 
„дивите” зана-са недоволни от

които незаконно работят 
плащат данък. А те са два 

регистрираните!

За данъчната инспекция същ 
ествува мнение, че тя не е из
пълнявала цялостно 
си, защото е лошо организира
на. Това особено важи за кон
тролирането на частното зана
ятчийство. Тук съществуват ре 
дица пропуски в смисъл на не
достатъчно задълбочени и об
ективни изследвания при обла 
ганията на занаятчиите. Често 
пъти в това отношение е пра
вена уравниловка, която е съз 
давала недоволство между част 
ните занаятчии, а общината не
е взимала данъка си.

Ето защо частните занаятчии 
се оплакват и искат данъчни
те облагания да стават на ба
зата на изследванията, за да 
се отстрани уравииловката. По
точно те предлагат решенията

ятчии,
и незадачите пъти повече от 
Ясно е, че за това е виновна дан 

инспекция- Оттук изво-ъчната
дът е ясен: тази служба няма 
изградени критерищ които да 
съотвествуват на действително
то положение.

По-активна трябва да бъде и 
търговската инспекция, за да се 

покачването на цените. И 
инспекция при поло- 

когато някои частни за- 
особено в строителс- 

експлоатират
работна ръка, трябва да 

начин за откриване и

опре 
трудовата 
жение Може би още много вода ще протечи в Драговищица, до

ка-'1'0 бъде построен басейнът кран ловаджийския дом в Боси
леград. Все едно — след няколко години босилсградчапи щс 
получат приятно място за рскрсацията и почивка. Ще мат с 
какво да се похвалят пред гостите, коит онавлрно ще бъдат 
много повече от сега, защото вече започнаха работите и около 
построяването на пътя към Босилеград.

-на комунистите, а активът в уп 
равлетшето е обсъдил своето по 
л ожени е и работата на органите 
си, от които се търси много по
вече да се залагат в ггровежда- 
ването на законите.

наятчии, 
твото прекомерно
чужда 
изнамери 
наказване на такива лица.

В.В. М. Бшч



ТРУДНОСТИ, КОИТО ЩЕ РЕШИ ИНТЕГРАЦИЯТАV нас и по света

Стопанската реформа 

в полза на човека
И досега нрведпаж егодина възлиза на 21 ма 

Има два моменти, които са съз- 
почожение. Касае

сто. казано,
че интеграцията ще има реша
ващо значение ако се осъщес
тви благовремено. По-точно тя 
е единственят изход от създа
лото се положение, което се но 
лучи с действуването на мерки 
те ца стопанската и обществена 
та реформа. Инак ако не 
време съобразим с това не 
мо, че ще приключим годината, 
със загуби, но някои от стопщ, 
ските организации ще се намер 
ят пред фалит.

Трябва да напомним и това, 
че засега повече трудови орга-

И иай-големите оптимисти ве 
че стопанските ор

общшаще има^сили? пр^пмо сГза прекомерната набавка на 
самостоятелно съще- стоки за която не съществува

съответен интерес и както та
кава тя остава дълго в мага
зините. Вторият момент се дъ
лжи на слабата покупателна мо 
щпост на гражданите, незадо- 
воляващия асортимент на сто-' 
ките и засилената конкуренция 
на предприятията от вътреш
ността, които откриващ свои ма 
газини дори и в селата на Бо-

че не вярват,

приехме стопанската реформа 
изтъкнахме, че във всеки моме 
■пт тя трябва да бъле от полза 
за хората, че тя трябва да пред 
ставлява и по-добро положение 
на отделния човек”.

Напомняйки, че половин ми
лион души работи на работни) 
места, които не им отговарят, 
Марко Билц посочил четири за 
дачи, които трябва да бъдат ре 

Това са изменението на

В Съюзната скупщина е во
дена оживена дебата за заето
стта и заеменето. В Съюзното 
вече всички участвуващи в де
батите са поддържали споме
натите правителствени предло
жения. Същността на тези пред 
ложения обяснил Марко Булц, 
член на СИВ, който казал: „В 
разискванията за провеждане
то на реформата често се има 
впечатлението, че човекът е за- 
поставен и че той не е носител 
на всички тези процеси. Поя
виха се фетиши в технологията 
и модернизацията, като че те са 
ми биха могли да разрешават 
всички въпроси. Обаче, когато

жени е на 
ствуване, да приключат година 
с положителен баланс. За това 

и резултатите на сто-годорят
папските организации в първо
то полугодие тази година. Ни- 
то една не е постигнала успех, 
който да му гарантира 'сигур- 

Причините за това по ложе 
всичко в слабото

се на-
са-

ност.
ние са преди 
присоообяване ма организации- 

новосъздалите се усло 
стопансвапе- Ще споме-

шони.
квалификационната структура 
на заетите и заемането на мла
ди образовани хора, по-добра 
заетост на недостатъчно заети
те, заетост на незаетите и по- 
голяма грижа за незаетите.

оилеградско.
И междусобната нелоялна 

к.уренция все повече взима въ- 
рх като става спирачка за мно 
го начиния- Липсват договори, 
сътрудничество и ДР- В отделни 
моменти

те към кон низации получават намалени ли 
чии доходи. А някои дори и 
минимални лични доходи. За- 

, туй сега е може би крайно вре
ме да обърнем вниманието и 
отново раздвижим всички сили 
за интеграция. В това направ
ление срябва да се активизират 
отговорните в трудовите органи

вил на
нем само някои трудности, ко- 

резултат на слабата ор-ито са
гамизация и нелоялната конку
ренция. Растят дължимите су- 

към деловите сътрудници, 
многократно се увеличават за-, 
масите, изплащанията обикнове 
но стават чрез съда, защото не 
достигат оборотни средства и

има прояви на нетър-Никезич за межуданарод ните 

отношения
N«1

на трудовите организа-теяите
пеливост, която чрез пъководи-

се пронася и в колективите.ции
Примери има много, но най-очи зации, да надделеят личните си 

цели за запазване на ръковод
ни постове, а да се съобразят 
с реалните изисквания на вре
мето-

Държавният секретар на вън 
шните работи Марко Никезич 
поднесе експозе в Съюзната ску 
пщина за международните от
ношения, в което изтъкна, че 
трудно биха могли да се разбе
рат отношенията между дър
жавите, ако не се съгледа ка
кво става в отделни страни, в 
тяхното общество- Светът 
привилегированите, чието поте 
кло е в силата, морално вече е 
поразен — каза Никезич и под 
черта, че нито една част от све 
та днес не е пощаден от дви
жението против неравноправие- 
то, наследено от времето, кога
то относително малък брой наро

ди са имали авои национални 
държави.

Марко Никезич очерта ситу
ацията в Европа като отдале
чаване от хладната война и на
чело на създаване условия за 
съдействие за по-дълъг пери
од. Държавият секретар па вън 
шните работи също подчерта, че 
последните събития в нашата 
страна
те и обширните дебати, които 
са в течение 
чителен отзвук в чужбина, ко 
ето е и разбираемо, защото прес 
тижа на нашата страна в света 
зависи в голяма степен от на
чина, по който решаваме сво
ите вътрешни проблеми.

т. н.
Дължимите суми към други 

постоянно се
биещи са онези в търговията. 

Всичко това ясно говори запредприятия 
гдсличават. В сравнение с пър 
вото шестмесечие миналата го
дина дълговете са нараснали с 
60 на сто или пресметнато в па
ри: 1.300 хиляди нови динара. 
3 пай-трудио положение се на
мират земеделските кооперации 
от Долно Тлъмино и Горна Ли- 
сииа, транспортното предприя- 

„Беспа кобила” и др. Глав-

положението в което се намират 
стопанските организации в ко-

В. Велиновмуната.

ПОДГОТОВКИ ЗА IX СВЕТОВЕН ФЕСТИВАЛ НА МЛАДЕЖна
В СОФИЯакцията на студенти-

ПРЕЗ ЮГОСЛАВИЯ „СРЕЩИ 

НА ДРУЖБАТА“
са имали зна- тие

пата причина за това състояние* 
е недостиг на оборотни средства. 
ДЪЛГОВЕТЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ 
ЧРЕЗ ЪСДА

Деловите партнъори ма боси- 
леградските стопански органи
зации все повече губят доверие 
у тях, защото заплащането на 
дълговете става нередовно и не 
цялостно. Ето защото първите 
няколко месеца тази година сто 
папските организации са били 
съдопи 25 пъти, което в сравн
ение с миналата година е 2,5 
пъти повече. За съдебни раз
носки са дадени 10 хиляди но
ви динара, което е към пет пъ
ти повече в сравнение със съ-

Митнически облекчения 

за гражданите Националният комитет за по рите, който може да бъде и по
цял час, бъдат организирани по 
срещания, срещи и познанства 
между младите.

На маршута през Сърбия, на
пример. такива „срещи на дру 
жбата” ще бъдат организирани 
в Светозарево, Кюприя, Бел
град, Пирот, Бачка Топола, Ди 
митровград и в Ниш на гара 
Червен кръст. Във всички те
зи градове -вече се формират ко 
митети за посрещане и изпра
щане на младежите делегации- 

В Димитровград вече също 
е организиран такъв комитет 
от девет члена, а за председа
тел е избран Милорад Злата
нов.

За нашия граничен град дати 
те 26 юли и 7 август са от осо
бено значение, защото тогава 
ще се организира тържествено 
посрещане и изпращане на две 
чуждестранни делегации на мла 
дежта, които допълнително ще 
се определят при подготовката 
на самата програма „срещи на 
дружбата”. В тази насока Об-

дготовки ма IX световен фести 
вал на младежта в София, кой 

състои от 26 юли до
Съюзното управление на ми

тницата е предложило отново 
да се въведат митнически обле
кчения за гражданите, които се 
връщат от чужбина, така че да 
не плащат мито за купена стока 
«а стойност от 100 нови дина
ри. До премахването на тази 
привилегия, гражданите по-ра- 
но са могли да внасят без мито 
стока за 300 нови динари. Уп
равата на митницата също та

ка предлага да се позволи на 
гражданите при завръщането 
им от чужбина да внасят апара
ти за домакинство, катозапла- 
щат мито за апарати на вредно 
сг до 1000 н. динари. Това значи 
известно прецизирано органи- 
чаване, с цел е да се облекчи 
контрола за вноса на подобни 
апарати от частни лица, които 
спекулират, защото тази спеку 
лация е достигнала големи раз 
мери.

то ще се 
7 август тази година, е форми
рал Отбор на националния ко
митет за посрещане, и изпраща 
не на чуждестранните младежки 
делегации, минаващи през на- 

път за София.щия период миналата година- 
Същевременно и изплащане

то на различ. .чите лихви бе
лежи увеличаване. Това са из
вънредни разноски, които още

положението ставители на общинските коми 
тети на Съюза на младежта от: 
Любляна, Загреб, Винковци, По 
стойна, Суботица, Нови Сад, Бе 

година лград, Бачка Топола, Ниш, 
Кюприя, Пирот, Димитровград 
и Светозарево.

Тази акция, за да изпълни 
своята задача „Срещи на друж 
бата между нашата младеж и 
младежта от европейските, аф
рикански .американски и южно 
американските страни, чийто де 
легации минават през нашата 
страна на път за IX световен 
фестивал, е предвидено, през 
време на престоя на влаковете 
на предвидените пунктове на га

шата страна на 
Освен представителите от стра- 

Югославските железниЦйна на
в отбора са включени и пред-

повече влошават 
на стопанските организации. Са 
мо тлъминската кооперация е 
съдона П пъти за сума от 45 
хиляди нови динара. А в съ
шия период миналата 
съдена е три пъти. Способнос
тта на кооперацията да изпла
ща е най-много влошена и пора
ди големите запаси, които са у- 
зеличени с 18 на сто в сравне
ние със същия период минала-

Борба против злоупотребите 

в Румъния
В Румънския парламент 

представен покрет на Наказател 
мия кодекс, който, както е из
тъкнал председателят на румъ
нското правителство Маурер и 
има за цел премахване на зло
употребите, своеволията и на
рушенията на законността ка
кто и обезпечаване демократи
ческото развитие и уважение на 
човешката личност.

В същото време заседавал е 
■ и ЦК на Румъската комунисти
ческа партия, чийто генелаен 
секретар Чаушеску говорил за 
неправдетелните разлики в лич

е ните доходи и начина на жи
вот на румъските граждани, ко 
ето предизвикало недоволство в 
обществото. Чаушеску също та 
ка засегнал въпроса за непос
редствената борба против нечест 
ното обогатяване и предложил 
да се приеме закон, с който да 
се даде възможност за по-гол- 

контрол над доходите от 
съмнително потекло и облагане 
на доходите дори и до 80 на сто, 
респективно преследване 
съда — ако потеклото на висо
ките доходи не може да се оп
равдават с работа

та година.
СЛАБ ОБОРОТ — ГОЛЕМИ 
ЗАПАСИ

В момента боеилеградските с- 
тЕопанскк организации разпола 
гат със запаси в стойност от пет 
милиона нови динара. Увели
чението на запасите в отноше
ние на същия период миналата

ям

чрез
щинският комитет върши опре

М. В.делени подготовки.

25 ГОДИНИ ОТ ЕПИЧЕСКАТА БИТКА НА СУТИЕСКА Бегович, пред зори на 11 юни да се пре 
вземе Любин гроб и да се задържи до- 
като не мине Върховния щаб, бойците и 
ранените. Все докато има живи, Любин 
гроб трябва да се защищава, гласела за 
поведта.

Чета от 40 бойци завзела голата чу
ка Любин гроб преди да стигне непри
ятеля. С първите слънчеви лъчи се по
казали и немските шлемове. С ураганен 
огън и голямо преимущество те се опи
тали с един удар да превземат Любин 
гроб. Но трябвало е да обърнат гръб и 
да бягат, оставяйки мъртвите- След ма
лко затишие последвало второ нападе
ние. Четата минала 
употребявайки ръчни бомби, 
се развил и жесток ръкопашен бой. Към 
10 часа към голата чука Любин гроб се 
насочили и немските „щуки”. След тях 
— „щъркелите” продължили да обсип
ват с огън чуката. Четата не можела да 
вземе дъх. Не се знаело, колко 
те, а колко мъртви.

Току-що самолетите

привечер при употреба на димни заве
си. Останали били само 13 бойци. Нем
ците пак не успели. И когато почнал да 
нахлува мракът, малката колона от 13 
пролетари напуснала позициите и тръг
нала след колоните, които се пробили. 
След тях останал непревзет Любин гроб 
и 27 загинали бойци.

ДОКАТО ТЕЧЕ РЕКА СУТЙЕСКА...
Към средата нд тоя месец се навършиха 25 години от пробива на 

Сутйеска, което е повод за настоящия фейлетон, съставен въз основа на 
исторически, мемоарни и други документи. Битката на Сутйеска стана 
вече легенда й епопея, защото е една от най-светлите страници от новата 
история- на югословенските народи.

Всяка война, всяка битка си 
свои герои, свои легенди. В съветската 
гражданска война се прославиха Будъо 
ни, Дундич и Чапаев.

В нашата борба — Коча, Пеко, Са
ва .. • рлязоха в песните и легендите. Но 
трудно е да се намери човек за чието 
име са свързани толкова много легенди, 
както беше Сава Ковачевич, комендант 
на Трета' ударна дивизия. От първите 
дни на войната все до последната си въ 
здишка на Сутйеска тоя великан вър
веше от щурм в щурм, от бой в бой, 
оставяйки след себе си невероятни под
визи, легенди за човека, който не може 
да загинеш в песента:

„От Босна до морето, познава го 
цялата страна,

навред се носи неговата слава — 
на комендант Сава.”

През нощта между 12 и 13 юни 
1943 година бойците на Сава Ковачевич 
тръгнали през каньона на Сутйеска към

ТРАГЕДИЯТА НА ЕДНА МАЙКА
Сред 20.000бойци и ранени, които га

зели студените води на Сутйеска мнози 
на проявили невиждана храброст- Това, 
което направила една майка в каньона 
на Сутйеока, предизвиква удивление. По 
воеме на битката тя се намирала в една 
пещера. Вътре имало 90 мъже, жени и 
деца. Изведнъж немците се приближи 
ли ло пещерата, незнаейки, че вътре и- 
ма някой. Едно дете на няколко месеца 
в тоя момент започнало да плаче. То 
могло да открие групата на немците. 
Майката направила всичко да го смири. 
Но напразно. Детето трябвало да бъде 
задушено. Съзнавайки ужасната траге
дия, която наближавала, майката моли
ла друг да направи това. Хората остана 
ли неми- И младата жена го направила 
сама.

Креково и Зеленгора. Сутрината започ
нал пробива на неприятелския обръч.

В съдбоносния щурм падна юнашки 
Сава. Падна покосен от неприятелски 
залп, с команда на уста. По друг начин 
ке е ни могъл да загине комендант на 
войока, която толкова храбро вървяла 
в смъртта. Но битката за пробиване на 
обръча продължила.

Един ден преди загиването на Сава за 
гинал баща му Благое- В тия дни пад
нал и брат му Янко и братовчед му Дра 
ган. Три поколения в една битка, за ед
но и също дело, за една идея.

Името на Саво е само началото на дъ
лгия списък герои от Сутйеска. Мнози
на от тях са известни, а мнозина неиз
вестни, но не и забравени.

има

в противнападение,
а накрая

са живи-

се оттеглили, 
немците тръгват в нападение. И отново 
— нападение след нападение. Летният 
ден, горещ и дълъг бавно минавал. Е- 
дна трета от бойците на четата 
ли- Хората почернели от пушека и пра- 
хта. Чуката Любин гроб цялата била из 
орана.

Любин гроб за немците 
вчще. което не може да се превземе. 
Щурмовете на немската авиация се сме 
нявали, но храбрите бойци издържали. 
Последният щурм немците организирали

загина-
ощеЛюлката, в която било детето 

се намира в пещерата, като свидетел за 
онова, което надминава човешките поня 
тия, но което, ето, се случило на Сутйе-

ГРОБНИЦАТА НА ЛЮБИН ГРОБ
Не могат да останат забравени 40-те 

герои от Любин гроб, от които 27 души 
жертвували животите си за тази чука. 

Заповядано било, разказа Божидар

станал чудо-

ска.
(Следва)
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В СКОРО ВРЕМЕ ПРЕД ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

Как се провеждат решенията?
Една от най-важните самоуправилени чер ти на общинската скупщина в нашия самоупра- 

щитеТ в"1 гхровенсдането Г ^частието 'ла г'Ражданите в приемането на решения и мобилизация на съ- Семинар ио български език
Дали е така и в Димитровградската община? Как 

пълняват след това ще се разисква 
щина. . ,

Узнаваме, че семинарът по български език, който 
се организира за опресняване знанията па учителите от 
училищата па българската народност, трябвало да се про
веде в Белград от 19 до 24 август т.г.

Нямаме нищо против почина на републиканския за
вод да организира такъв семинар, като доведе истински 
специалист!- по езика. Считаме даже, чс семинарът е не
обходим и полезен за нашите учители. Но все пак поста- 
еямс въпрос — не е ли далече Белград и колко хора ще 
се решат да отидат чак там.

Естествено, много въпроси биха могли да се поста
вят във връзка с мястото на семинара, но във всеки слу
чай не в полза на провеждането му в Белград.

Какво пречи например семинарът да се организи
ра в един от центровете на народността — в Босилеград 
или Димитровград, когато помещения има, в въпросът за 
настаняване на участниците изобщо е лесно разрешим.

Е такъв случаи би имало повече участници, а за по 
лзата от масовото запознаване на учителите от двата рай
она не трябва, и да, говорим. Тук също е и запознаването 
е другия район и пр-, както и не много важният, но все 
пак значим материален ефект в потреблението, 
впрочее и се каза на съвещанията по-рано.

Това на първо място.
В случай пък, чс там не молге (което пе вярваме), по 

-дооре е семинарът да се организира някъде по-близо до 
районите — в Ниш, в някой друг град или в някоя баня, 
отколкото в Белград, където ще се решат да отидат мал
цина учители.

Надяваме се, че организаторът нс е узурпирал пра
вото сам да определя или налага, къде ще се проведе се
минарът, но за това могат да решават и съответпите ор
гани в общините от народността.

Ако е така сто и нашето предложение — на пър
во място в един от градовете на народността, защото се
минарът не е екскурзия.

се приемат някои решения и как се из- 
в скоро време на едно от заседанията на общинската скуп-

Според изготвения 
же да се каже, че правата на 
общинската скупщина нарасти- 
аха с приемането на новата Ко 
нституция и особено след раз
формирането на околиите, кога
то много компетенции премина
ваха в надлежност на общини
те. Затова все по-голямо е чи
слото на взетите решения на об 
щинската скупщина- Общинска 
та скупщина е гласувала общо 
663 решения. От тях 383 след 
приемането на Конституцията 
или 47"/о в повече в сравнение с 
предишния период.

Участието на гражданите 
създаването на тези решения — 
както се казва в анализа — но 
задоволява, „защото често пъ
ти гражданите се научават за 
някое решение след гласуване
то му въпреки това, че те зася
гат неговите интереси.” За та
кова положение — както се из
тъква в анализа 
самоуправителния механизъм 
на общината, който няма доста 
тъчно инициативи за създава
не на решенията с пълното уча 
стие на гражданите, както се 
изтъква и в Насоките на ИК на 
ЦК на СЮК.

то на гробищата, решението за 
работата на местните канцела
рии, работното време на ДНЗ, 
отглеждането на кози и др. Ка
то се има предвид важността на 
тези решения, а особено рабо
тата на местните канцеларии, 
тогава аритметическото изчисле 
ние от 2% едва ли отговаря 
на действителността.

Като резултат от неизпълнен 
«ието на тези решения е слаба
та работа на местните канцела
рии, слабия контрол върху по 
държането на пътищата в об
щината, слабата работата на ме 
едните общности слабия кон
трол на чистотата на града. Гра 
дът няма канализация и тн-

анализ, мо те, което се оказва като твърде 
застарял метод на работа и съ 
веем малко и непълно чрез пе 
чата. Нужно е на гражданите 
да се презентират цялостно ре
шенията на общиноката скуп
щината за да могат да се борят 
за тяхното изпълнение и да вли 
яят чрез отборници за техните 
изменения и усъвършенствува- 
не така както най-добре отго
варя на хората в комуната. 
Покрай останалите повдигнати 
въпроси в материалите, нужно 
е и по този въпрос да се изка
жат отборниците и вземат тако 
ва решение за информиране на 
гражданите, което ще бъде га 
папция за по-успешно провеж
дането на всички останали ре 
шения.

Участието на гражданите в 
приемането на решенията на 
общинската скупщина и рабо
тата на администрацията в тях- 

е един от 
най-важните моменти в разви
тието на самоуправлението в 
общината. Това особено е важ
но сега, когато нашето общес
тво бие битка за премахване на 
всякакъв вид бюрократически 
отношения към изпълнение на 
решенията взети от самоупра- 
вителните органи и организа
ции

Такав

Кои решения се провеждат?

В материалите на общинска
та скупщина се говори, че по
вече от решенията се провеж
дат като решения из 
на стопанството, за данъците и 
различни дажби, 
ния за комуналните служби, ор 
ганизация на пазарите и панаи 
рите от областта на занаячий- 
ството, материалното обезпеча
ване на участниците от войната

областтае виновен
ното изпълнение

някои реше-

м н. н.

Жертви на гърмотевицаи социалните давания и др. 
Статутите на трудовите орга- 

голям
. Дали само 2“/о от решенията 

не се изпълняват? •низации са също така 
принос къ.ад утвърждаване на 
самоуправиления механизъм в 
общината. Общинската скупщи

През последната седмица в 
босилеградските села владееше 
лошо време. Имаше гърмотевн 
ци, поройни дъждове, а даже 
и град, който в някои села на
вреди на земеделските култури. 
На някои места пороите разро
виха селските пътища.

Това обаче не са единствени
те щети от лошото време. Успя 
хме да се осведомим, че от гръм 
са изгорели пет плевника в Цр 
нощица и по един в Дукат, Гор

на Любата, Долно Тлъмино и 
Милевцп. За щастие плевници
те са изгорели през деня и до
битъкът не е страдал.

В Мусул от гръм е загинал 
Борис Велинов, дългогодишен 
шофьор в босилеградското тран 
спортно предприятие, а в моме 
нта работник в мината „Бла
годат” в Мусул. Той загинал в 
момента, когато се намирал на 
една ливада недалече от къща 
та си.

Общинската скупщина в Ди
митровград е гласувала 
много решения из областта на 
стопанството (51°/о), след 
из областта на комуналните слу 
жби (24,7°/о), а след това из об
ластта на селското и горското 
стопанство (10,5%) и лр. В ана
лиза се говори, че 2% от тези 
решения не се изпълняват на
пълно или въобще. Причината 
за това са недостигът на матери 
ални средства или слаба рабо
та на някои служби. От по-ва
жните решения, които не се из 
пълняват се споменава решение 
то за защита на селскостопан
ското имущество, решението за 
защита на пътищата от четвър 
ти разряд, решението за, погре
бение на мъртвите и уреждане

най-
«а е оказвала нужната помощ

В това направление ще се ра 
зисква и на заседанието на об
щинската скупщина в скоро вре 

как се изпълняват реше
нията на най-висшия орган на 
комуната.

това в изготвянето на тези статути 
в трудовите организации. Същи 
те са съгласувани със съответ
ни законни ггредлрисания. Осо
бена помощ в изготвянето на 
статутите е дадена иа основни 
те училища в комуната.

ме

Б. Николов В В.

Нито дума за информатив- 
внатг, служба?! „СВОБОДА“ НА ЛЕ6Н0ВАШНИЯ ПАНАИРВ анализа, обаче не се гово

ри за това как да се запознаят 
гражданите на комуната с гла 
суваните решения. До сега граж 
даните са узнавали за работата 
иа скупщината чрез отборници

В Лесковац на 20 юни бе от
крит XVI международен панаир 
на текстила и текстилни маши
ни От 311 излагащи 179 са от 
пашата страна, а 632 от 15 ев
ропейски и извъневропейски 
страни.

Между бройните домашни и 
чуждестранни изложители и та 
зи година се намира Димитров 
градска конференция „Свобо
да”.

' ' \ ' V;' \>*с *' ч;
................ ........ ‘ 'да*;

Е КЛИСУРСКИ РАЙОН

без оборотМагазините
В строителството по-раио хора
та от клисурски район можеха 
да заработят и до 1,2 милион ста 
ри динара, с които издържаха 

• семействата си и плащаха да- 
ждията. Тази пролет почти 30 
иа сто от заминалите на печал
ба се върнаха, защото не успя
ха да намерят работа. Модерни 
зирала се строителната работа, 
машините замествали работна
та ръка, били намалени капита 
люите вложения за строене, а 
и частното строителство не било 
толкова силно, както предишни 
те години.

В последно време в клисур
ски район се откриха редица 
магазини, така че броят им в 
сравнение с миналата година е 

по-голям. Магазини 
в Кли-

Оовен обикновените модели, 
дамски и мъжки манта с които 
димитровградските конфекци- 
онери се представяха иа пре
дишните панаири, тази година 
„Свобода” е изложила и модели 
от вносна изкуствена кожа. Из 
ложени са и модели на дамски 
якета, шушлеци, произведения 
от вълна, дамски костюми от въ 
лнеии платове и тренира и раз 
ни други тъкани до най-качес
твен велур и громби.

Поучени от опита от предиш 
ните години „Свобода” за таз- 
годиния панир в Лесковац е 
предприела всички мерки за да 
постигне колкото се може по- 
големи финансови ефекти. Пре
ди всичко, представители на пре 
дприятието обиколили множес- 
ство производители на сурови
ни, разучили пазара, вкуса на 
потребителите и според техни 
изисквания изработили модели, 
към още по-пълната афирма- 
ция на трудовата организация 
и деловитостта й.

два пъти
откриха кооперацията 
сура и някои търговски пред
приятия от Сурдулица.

Но магазините нямат оборот- 
В сравнение с миналата година 
оборотът сега е по-малък с око 
ло 30 на сто. Нито едно от пред 
приятията не е изпълнило пла
на за първото тримесечие.

На какво се дължи това на
маляване на обората. Възвръщането на покупател

ната способност на населението 
и в резултат на това на увели
чения оборот някои виждат в 
потясното производствено сътру 
/г-гичество на кооперацията със 
земеделските производители- Но 
иа само сътрудничество в произ 
родството. но и осигуряване на 
пазар за произведеното, защото 

най-болиото място сега.

Най-напред на намалената по 
купателна способност на насе
лението от района, което е ре
зултат на:

— сравнително низките изкуп
цени на селскостопанската

продукция.
ни

на по-слабите приходи от 
част отзидарството, защото 

зидарите си останаха по селата, 
зарад намаленото търсене на 
строителни работници.

тгпа е
Естествено е. че многото от- 

магазими не са плод на 
и уважението на потре

V. -■ МКРИТИ -лКлисурски район много годи
ни е бил известен по това, че 
се препитава в значителна сте 
пен от гледането на добитък и 
повече от отиване на печалба в 
районите, където се строи.

Сега добитъкът или слабо се 
изкупува, или цените са съвсем 
ниски и хората продават със 
загуба.

грижата 
бителя. Имат си предприятия-

обо-
1

та и своя тънка сметка —
след като бъде открит пре-

Стрезимировци, за
говори от година иа-

рота 
ходът при 
което се

Модел:? на „Свобода”

Оовен това „Свобода” е изпра 
покани до всички купу-

да помогнат па производствена 
та ориентация ма предприяти
ето в настоящата година.

сам.
Но и това е 

щето.
въпрос на бъде- тила 

вани
Тези делови връзки имат

да посетят нейния щанд.
Ц. Димитров М. Б.за цел
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Кой да плати?
В здравния дом в Димитровград обмислят как да 

се намали поне за малко цената на лекарските удостове
рения за първолачетата, които есента ще трябва да тръг
нат на училище. Поне от 2 хиляди на 1-500 стари дина
ра да може да се намали — казват в здравния дом.

Такава била разпоредбата на закона. Детето не мо
гло да се запише без лекарско, а то не могло да се из
дава безплатно, зарад таксите, зарад прегледа ...

Ето и другата разпоредба: ходенето на училище е 
задължително за всички деца — до края на осемлетката 
и школуването е безплатно.

Книгите безплатни ли са? — ме пита един, който 
не много уверено защищаваше мнението, че в такъв слу
чай и лекарското трябвало да се плаща.

Не са безплатни книгите, ни тетрадките, ни моли
вите. Даже някъде децата ще ходят пеша по 6 киломе
тра до училището и толкова назад — по слънце, по дъжд, 
по студове и мъгли.

Но всичко това не е отскоро, то е отколе- И затова 
нашите хора го приемат и не ръмжат срещу разпоредби
те, нито срещу скъпотията на учебниците.

А двете хилядарки за удостоверението — едва ли ще 
дадат без негодуване. Това е новина, която остро се вре 
в иначе тънката кесия на хората.

Не знам какво са имали предвид създателите 
тази разпоредба, нито представителите, които са го при
ели. Сигурно са се ръководили от нуждата да се знае ка
кво е здравето на малките, които ще тръгнат на учили
ще. И ако е така — добре е.

Но редом с това е трябвало да постановят и не
що за плащането, защото не всички родители имат голе
ми приходи и две хиляди са голема пара за мнозина.

Защо не са постановили например тези лекарски да 
се издават безплатно, т.е. за сметка на здравното осигуря 
ване на работниците и земеделците, в семействата на ко
нто и живеят тези деца.

Идва есента и .денят на записването на децата. 
Защо да не се помисли за лекарските още сега и да се 
потърси някакъв изход. Нали годината е лоша и изкуп
ите не вървят, нали няма много пари у хората. Което ще 
може да се събере, ще отиде за букварчето и за другото.

Двете хиляди вместо за лекарско по-добре е да 
дадат за храна. Документът за здравето няма да го под
сили.

шшшш шШ-

ТРУДНИ ДНИ ЗА »БЕСНА К0БИЛА«на

комунисти.
Пепе Стоянов, шофьор: — Ми 

налия месец работех ежеднев
но и накрая получих само 300 
нови динара. Неотдавна дирек
торът ме наказа, защото отка
зах да отивам на път в момен
та, когато вече бях отработил 
осем часа. По тоя въпрос на
пълно се негира решението на 
работническия съвет.

Иовче Симеонов, служещ: — 
Става очевидно, че на предпри 
ятието не върви. Ръководството 
няма инициатива за разрешева- 
не на проблемите. Това се пре
нася и на работническия съвет 
и на партийния актив, и на дру, 
гите органи в предприятието.

Работническият съвет 
едно решение, управата провеж 
да друго. Как се стига до това 
не ми е ясно- Само ми е ясно, 
че това не води към добро.

Боян Янев, шофьор: — Бол
шинството работници слабо ра
ботят, а постоянно търсят за
платите да им се увеличат. Ра
ботническият съвет слабо рабо 
ти. В него не са застъпени пре 
дс-тавители от всички 
единици. Например няма 
един член от транспортно-тере 
тдата единица, а от администра 
цията 10 члена! Поред това се
сиите на съвета се 
винаги тогава, когато шофьори- 

членове на съвета са на

силената конкуренция от други 
предприятия и др, защото ги е 
имало и през миналите години-

Става все по-ясно, че в пред
приятието някои вътрешни въ
проси са останали трайно нераз 
решени. Организацията на ра
ботата е застаряла надмината. 
В това отношение недостига но 
ваторство, което да оживй де
йността на предприятието.

Възнаграждането е нестимула 
дивно и според квалификации
те и труда несправедливо. За
платата на един работник е в 
зависимост от успеха на тру
довата му единица, а не и от 
неговата вложена работа. Вто
рата неудържимост по въпроса 
за възнаграждаването е в трет- 
мана на квалификациите. На
пример шофьор на рейс има 150 
нови динара повече от шофьор 
на камион, или 70 динара от 
висококвалифициран работник 
в ремонтата работилница.

Органите на работническото 
самоуправление не решават про 
блемите на съотвествуващ на
чин Те подпадат под натисци 
и други влияния. Партийният 
актив вече цяла година бездей- 
е устоил нито едно събрание, 
ствува. Точно толкова време не 
Не се усеща активността на ко 
мунистите в премахването на 
редица слабости, които са глав 
ните причини за трудностите 
на предприятието.

Ето какво казаха работниците 
от предприятието:

Милан Александров, високо- 
«свалификован работник: 
предприятието владее беззако
ние. Рашенията и вътрешните 
правила се не зачитат. Пре- 
заемат са нови работници, без 
«а колектива не се зачита от

Транспортното предприятие „Бе 
она кобила” в Босилеград изжи 
вяпа трудни дни. От своето съ
ществуване до днес никога не 
се е намерило в такова затруд
нено положение.

Че наистина е така свиделс- 
тву-ват резултатите. В сравне
ние със същия период минала
та година предприятието е в за
губа с 200.000 нови динара. Яс
но е че работите в това по-за- 
можно предприятие в комуната 
пе вървят както трябва-

Всичко това не се дължи са
мо на обективните трудности, 
каквито са лошите пътища, за-

се

М. Н. Н.

взима

И ТИХИЯТ ОГЪН НА РАЗКОЛА ПРЕКИ
Какво ще стане нататък, ще шш, на концепции, за борба

против неправилности и слабо- 
Но защо така се случва а сти е в колектива, в работниче

ския съвет, в трудовите еди
ници. Тия хора най-много и най 
искрено ги интересува, какво 
става в тяхната организация, 
кой работи добре, кой злоупо
требява и кой им готви фалит 
или възход.

Значи 
член на
се бори и да доказва правотата 
-на своето мнение или изказва 
не, а не да търси съюзници в 
хора отвън, които могат да се 
намесват, но не в такива слу
чаи.

Тихият разкол в „Циле” е от
колешен. Много пъти имаше до 
носи и инспекции, а работите 
се уяоняваха не вън, но на съб 
ракията на колектива. Тогава 
защо хората, които лошо пос
тъпват, не разберат, че и тихи
ят огън на разкола пречи и мо
же да постави предприятието в 
неудобно положение, въпрки 
сегашните му стопански резул
тати.

Преди две седмици в пред
приятието имаше заседание на 
работническия съвет. Разглеж
даха се вече стари работи — 
още по новогодишната инвента
ризация.
Причината за тия разправии е 

идването на инспекция от сто
панската банка по донос на хо
ра от предприятието и намере
ните от нея неправилности, ко 
ито работниците не приемат за 
такива-

Съветът след много разисква 
не реши работите да се прове
рят с инвентаризация на полу
годието, а да не се приеме мне 
нието на инспекцията, защото 
това би довело предприятието в 
затруднение пред банката и де 
ловите сътрудници.

Това обаче не е най-лошото. 
В едно ли предприятие има ин
спекции, неправилности или съ 
мнения, че работите са пообър-

чуем...

предприятието и защо се нами
рат хора вън, които така или 
иначе пречат или се бъркат в 
самоуправителните работи на 
колектива е по-интересен въп
рос, макар че не може да се 
обясни сигурно и обстойно.

Мнозина кратко и категории 
но казват, че то било само от
ражение на малко потулената 
борба за власт в предприятие
то, при което някои често си 
служат и с това да доносни
чат, макар че времето го е от
рекло отдавна.

Едва ли ни трябват допълне
ния, щом горното се мълви в 
колектива-

Но доносът и клеветата не 
са средство даже и да има бор
ба за власт или борба срещу 
неправилности в работата.

Ето защо:
— СУП не е компетентен да 

се бърка в самоуправителните 
работи на самостоятелни орга
низации ,та да се крадат доку
менти и да се носят там.

— Мястото за борба на мне-

трудови 
нито

насрочват
там добросъвестният 
колектива трябва да те

път.
Димитар Колев, работник: — 

По въпроса за опазването на об
щгегвеното имущество владее 
безредие. Управата не е способ 
на да изпълнява задачите си. 
Заплатите се нередовни ...

Коста Велинов: — Предприя
тието изпада все в по-трудно 
положение Сегашният работни 
чески
са способни за решаване на про 
блемите. Аз като член на ко-

В

съвет и управата неуправата.
Голямо безредие съществува 

в работата на органите на са
моуправлението. Една крайно 
недоволна група работници по
стоянно прсъствува на сесии
те на работническия съвет и 
със закани осъществява някои 
свои незаконни права.

Вече шест месеца не същест
вува правилник за възнаграж- 
даване. Заплащането на труда 
става така, че е неизвестно кой 
за кого работи. Обаче това съот

кани.
Лошото се разкри, когато е- 

дин работник постави въпрос 
на директора и на присъству- 
ващите, знае ли се кои са тия 
от колектива, които с доноси 

външни хора натрапват

лектива не зная какво решават. 
А вече 10 години никой не ме 
е повикал на нито едно събра
ние. Така е и с други. Така се 
режира, защото се работи зад 
закрити врати.

Неизвестно е кой колко рабо 
ти в предприятието. Свръхрабо 
тното време се не заплаща, ма- 
кър че за това съществува ре
шение. Нямаме специалисти, о- 
собеио в управата. Там си ра
ботят както си искат, а и на ра 
бота дохаждат нередовно. Ако 
например трябва .да свършиш 
някоя работата винаги по ня
кой

м. н- н.пред
разни инспекции, които ненуж
но се плащат и от неговия за
лък, който зарад това става по- 
малък. И каза човекът, че тря 
бва да се намерят тия хора й 
на тях да се свалят плащания
та, щом излагат предприятието

Сурдулица

НОВО ПРЕМЕРИШ НО ИИОНИТЕ ветствува на администрацията, 
както и на всички неквалифи
цирани, които търсят уравни- 
ловка с квалифицираните. При 
това положение най-много са об 
езщетени работниците от ремон 
тната работилница.

Работническият съвет ще ра
боти успешно, ако

Населението от Сурдулишка- 
та община отдавна иска ново и 
точно времерване на земята, за 
щото предишните премервания 
повлияха лошо върху класира
нето на имотите.

През идната- година Репуб
ликанското геодетеко управле
ние ще направи топографски 
снимки на цялото землище в 
комуната, с които се осигурява 
точно премерване ра имотите. 
Тези снимания на землището ще 
обхванат и селата от Клисурс- 
ки и Божички район, които съ
що негодуват срещу предишни
те премервания и класиране 
на имотите.
Но за новите премервания все
ки притежател на недвижими 
имоти ще трябва да изпълни и 
някои свои задължения- Име
нно всеки притежател е длъ
жен да внесе за частично по
криване на разходите по 3 нови

динара за всеки хектар земя 
на сметката на общинското гео- 
детско управление, а до края 
на юни да разграничи имота си 
постави яоно видими из възду
ха и трайни белези от камък 
или бетон. Притежателите на 
обществен имот — коопераци
ите и други — трябва да стор
ят това до 30 септември т .г.

През 1969 година ще се на
правят фигури за граничните 
белези и ще се белосат, за да 
бъдат видими из въздуха за 
снимане.

За целта ще се сформира це
нтрален общински щаб и мест
ни щабове, които да ръковод
ят подготовките за премерва- 
нето.
По-уточнени напътствия ще се 

дадат на събранията на избира 
телите.

на разноски.
Директорът не може да каже 

кои са доносниците- Каза само, 
че един инвентаризационен до
кумент се е намерил по необя
сним начин във вътрешния от 
дел при завеждащ криминални 
те дела и че завеждащият по 
някаква своя логика е отказал 
да обясни как този документ 
(сигурно важен за предприяти
ето) е дохвърчал в неговото 
чекмедже. Не пожелал да каже 
и кои са го донесли.

Директорът каза, че резул
татът от това прехвръкване на 
документа е идването на кон
тролните органи и цялата бър
котия. която сега се разправя

отсъства. Чакането има 
край на търпението•..

Стоян Иванов; работник от ра 
ботилкицата: — Недостига 
кадрово укрепнала управа. За
това организацията на работата 
е слаба. Никога благовременно 
и достатъчно не се намира ра
бота. В момента 18 камиона не 
работят. Тук са именно причи 
ните за загубите.

Става все по-ясно, че нереше
Оба

нисе премах
нат намесите, заканите, ходо- 
тайствуването и др. Подобно ще 
е и с комисиите, 
сега нито една не работи, нито 
пък се търси отговорност от не 
дисциплинираните работници и 
онези, които поради нехайство 
унищожават

от които за

имуществото на
ните въпроси взимат връх
че, изненадва, че колективът 
няма сили да ги реши. Спешни 
решения са необходими, макър

предприятието.
Любен Ангелов, висококвали

фициран работник: — В пред
приятието не съществува раз- 
бирание- Има само и с намесата на обществено-по

литическите организации от ко 
муната. За да не бъде късно, 
всяка една крачка в смисъл на 
решаване ще бъде положител- 

В. Велинов

групи, които 
разоряват предприятието. Уп
равата е неспособна

на заседанието.
— Ще трябва да заведем дело 

в прокуратурата, ако не ни_ се 
съобщят имената — каза той и 
хората одобриха мисълта му.

да спре те 
зи лоши прояви. Пък и кому- 

предприятието понистите - в 
моя преценка са само формалноМ. Величков на.
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МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ МАЛИНОБЕРЪТ В РАЙОН ПОГАНОВО

САМОУПРАВЛЕНИЕТО В 

КООПЕРАЦИЯТА
ЧИСТА СМЕТКА 

ДОБРИ ПРИЯТЕЛИ
Макар че в „Насоките за най- 

важните задачи на Съюза на ко 
мунистите” не става дума за ра 
ботата на комунистите 
това не значи че политическа
та активност на най-прогресив 
ните сили на село в сегашния 
етап на развитие на икономич- 
оките и обществено-политичес
ки отношения на село трябва да 
се насочва към

Производителите на малини 
от Поганово, Драговита, Барйе 
и др. села в южната част на 
Димитровградската община та
зи година навреме ще уредят 
сметките ои със земеделска ко 
операция „Сточар” в Димитров 
град.

Директорът на кооперацията, 
Димитър Славов, е запознал пр 
оизводителите за пласмента на 
тазгодишната малинова рекол-

крита сметка ,а след това про
изводителите получиха съвсем 
ниски цени

Това нещо разорова произ
водителите на малини.

Преди няколко години когато 
в район Поганово започна от-

инсистира при определяне ак
тивността на Съюза на комуни
стите на село.

По наше мнение решението не 
е в увеличаване броя на коопе
раторите в кооперативния съ
вет. Така се правеше в „Сто
чар”. Без оглед на това, че в 
органите на самоуправление по 
лов ината от кооператорите са 
нови, положението на коопера- 
цията, като специфичен вид на 
стопанисване, съществено не е 
променено. И тази половина от 
членовите на съвета винаги ще 
бъде под силното влияние на 
интересите на кооперацията и 
нейните служби, предложения 
и решения- В такъв случай ко
операторите ще бъдат в състоя 
ние само частично да съблюда
ват интересите и нуждите на 
кооперацията и на кооперато
рите изобщо.

Къде е изходът тогава?
По наше мнение съветите на 

послераторите и събранията на 
кооператорите са форми, чрез 
които трябва да се развива са
моуправлението в специфични
те условия в нашето селско сто 
панство. Такова предложение 
даде нашия вестник още преди 
дсве години, и този път повтор
но инсистираме на тези пред
ложения като тема върху която 
трябва да разискват частните 
производители, кооперацията и 
Съюзът на комунистите и дру
гите фактори в общината. Са- 
мруправително организирани ча 
стните производители навлизат 
в съдружески отношения със 
селскостопанската организация 
с цел да се увеличи производ
ството, като се гледа взаимна 
изгода. При това трябва да се 
вюрви по път на по-широко

на село,

се разчита-глеждакето им 
ше в бъдеще това да бъде глав 
ния стопански отрасъл з райо
на. Ползата от малините е дво
йна — дават добра реколта,

интензивиране
производството-

Закономерностите на рефор
мата в светлината на Насоките 
изискват повече от когато и да 
било досега да се засили идейно 
политическата активност в по
добряване на селското 
ство и социалистическите отно
шения на село като интегрална 
част на обществената и 
ска реформа изобщо.

Предлагайки такава 
хождаме от елементарната ис
тина, че Димитровградска 
седните общини имат прибли
зително еднакви условия за сто 
панспво. Факт

а
та. пречи и на ерозията.

В последните години обаче по 
ради липса на пазар, малинопро 
изводство става все по-неизго
дно.

Защо в кооперация „Сточар” 
не обмислят въпроса за собс
твена преработка на малините 
в сокове или сладка?

Може би в една ткава ориен
тация ще се намери икономи
ческа сметка. Това . би било от

Договерни са и цените — от 
110 до 115 динара за килограм 
свежи малини. Ще бъдат изку
пени към 150.000 кг малини.

Веднага трябва да изтъкнем, 
че цените са ниски. Но с оглед 
общото положение на пазара на 
селскостопански произведения 
— все пак е по-добре малините 
да се продадат макар и на срв- 
нително ниски цени откол- 
кот да пропаднат. Опитът от 
лани е твърде поучителен. Ма
лините бяха предадени на от-

стопан-

стопан-

тема из-

взаимна изгода и за произволи 
телите и за кооперацията.

и съ
М. А.

§8е, че по-голяма- 
та част обработваема площ се 
намира в частния сектор и в 

животновъден 
край най-големия брой овце и 
говеда оглеждат частни про
изводители. Факт е, че язът на 
недоверието между частните п- 
роизводители и кооперацията 
все ще е дълбок и кооперацията 
ме е намерила най-подходящ 
начин да разбият консерватив
ните схващания в една част от 
производителите, а ведно !с то
ва и обработваемите площи.

Значи много твърде сложни 
проблеми са възникнали след
ствие действието на пазара ка
то обективен фактор. Това от
крива широк фронт за действие 
на Съюза на комунистите на се 
ло, пълен смисъл на който да
ват Насоките за дейността на 
СЮК.

. ■ --уу-.-

КЛИСУРА И БОЖИЦА

този предимно Населението пред сериозни 

благоустройствени задачи
Населението от к лис у реки и 

божички район до края на те
зи година трябва да се справи 
с редица благоустройствени за
дачи в много села.

В село Клисура трябва да се 
сграда на мя

стото на „Кулата”. Тази сграда 
ще се строи с обединени сред
ства на общината в Сурдулица, 
здравния дом от Власина и земе 
делската кооперация и основ
ното училище в Клисура. Пър
вите проектосметни документи 
показват, че ще са необходими 
най-малко 25 милиона стари ди 
нара. Освен апартаментите в та 
зи сграда ще се помещава ме
стната канцелария на селото.

На село Божица също пред
стои строителна работа. Тряб
ва да построи помещения за ме 
тна канцелария, защото сегаш
ните са много лоши, а освен то
ва трябва да реши въпроса с 
водопроводната мрежа в селото.

В много села основната задача 
е електрифицирането, строеж 
на мостове и чешми.

Село Драинци вече инсталира

селската електрическа мрежа, 
но му предстои да се наеме и с 
изграждането на моста през Ер 

има
500.000 стари динара за този о- 
бект.

Кострошевци освен електриче 
ството трябва да осигури за де 
цата от училището здрава вода 
за пиене, която трябва да доведе 
от близкия баир. Очаква се да 
бъдат отпуснати средства от рео 
оигуряването, което ще е помощ 
на населението.

Иначе почти всичките села и- 
мат още една грижа 
щата, които са в незавидно със 
тояние Сигурно най-голяма е 
задачата в това отношение на 
хората от местните общности на 
Клисура и Божица, които тря
бва да поправят шосето от Вла 
енна към Клисура и Божица, 
защото откриването на пункто 
вете при Рибарци и Стрезими- 
ровци за минаване през грани
цата изисква добри и проходи
ми шосета в двете посоки.

ма, защото отпуснати

строи жилищна

Машините са готови за жътвата

прилагане на агротехниката, о- 
безлечаване на възпроизводст- 
в-ени материали, определяне ус
ловията на кредитиране, изго
твяне на планове за дългосро
чно развитие на производство
то и тн.

Разбира се тези отношения 
трябва да регулират правилни
ците, с които да се разграничат 
правата и длъжностите им в 
такава асоциация.

При такава организация на 
самоуправлението се губят от 
предвид някои основни елемен
ти върху които се основава са 
моуправлението 
твените производители, 
разполагат с основните средства 
— непосредствено да самоуправ 
ляват не само в изпълнието на 
производствените задачи и обе 
панисване, но и във формира- 
зпечаването на условия за сто-

пъти-Последната междуобщинска 
конференция в Пирот бе посвет 
ена на проблемите на селското 
стопанство. В материалите се 
констатира, че комунистите в 
областта на селското стопанство 
трябва да се борят за развитие на 
самоуправителните отношения 
Но в тези материали няма пред 
ложения как да се разрешават 
въпроси- По наше мнение това 
е въпрос, който не търпи отла
гане. Комунистите значи не са 
получили ясна ориентация за 
акция в селското стопанство, а 
активността на кооперативните 
съвети досега не е на завидно 
равнище и не обезпечава най-

нелосредс- 
които

нето на дохода и разпределени 
Такова качество ста- 

самоуправителни форми 
не обезпечиха. Дали увеличе
ния брой на частните произво
дители в кооперативните съвети 
ще обезпечи непосредствено в- 
лияние на кооператорите върху 
развитието на кооперацията ка 
то път за 
производство и на частния сек

Считаме, че това няма да 
Поради това, че коопе-

ето му. 
рите М. Бакич М. Величков

ДОБИВИТЕ ПО-СЛАБИ ОТ ЛАНИпълно самоуправителните права 
на кооператорите. Досегашният 
опит на самоуправление в ко
операциите ясно показва, че ко 
операцията е трудова организа- 

в действителност

пообществяване на към 400 решения на ония при
тежатели на ливади с люцерна, 
което са угрозени от вилината 
косица да предприемат мерки 
за унищожаването на този вре
дител. Но и покрай това мно
зина производители не спазват 
нареждането на инспекцията и 
по-нататък употребяват семе на 
люцерна, което не е прегледах 
инспектора не пореди незаин
тересованост, но поради липса 
на навик, а и поради липса на 
защитни средства Също така не 
се обръща достатъчно внимание 
за защита на овощията зарад! 
което овощните плодове са уни 
щоженн към 50 на сто, а и ос
таналите не са качествени.

Съветът констатира, че в об
щината трябва да се основе слу 
жба за защита на растенията. 
Обещанието на кооперацията^ 
че ще я организира не е из-, 
пълнено.

Не само сушата повлия върху 
намалените на добивите от пше* 
ницата. Почти във всички фа, 
зи на развитието й арготехни- 
ка/га на частните посеви беше 
слаба- Докато миналата година 
«а частния сектор средните доби 
ви бяха около 18 центнера от хек 
тар, тази година, според прецеи

Комисията поднесе отчет за 
продажбата на приплодни до
бичета. В общината има 3170 
расови крави. След прегледа на 
расовия добитък кастрирани са 
нерасови бикове, а установено е 
също, че покрай съществуващи 
те 19 трябва да се набавят още 
три бика за приплод, за което 
с взел решение и кооператив
ния съвет, но решението още не 
е проведено в дело.

Освен това съветът е пред
ложил да се вземе решение за 
даване на повлолителни за ли- 
стников фураж, с което проз вс| 
дителите ще наваксат слабия 
сенодобив. Прието е ггроектореч 
шанието- според което собстве
ниците на гори се обвъзват да 
въведат пред по горите.

Проблемите в селското стопаи 
ство ще се разгледат и на оред 
вашата сесия на Общинската с- 
купщина в Димитровград. М- Б.

тор.
ция,
управлява хората, заети там, а 
съвсем слабо е влиянието на ко 
операторите, които са един от
делен вид непосредствени про
изводители. Резултатите от те
зи отношения не трябва да се 
доказват. Те са лоши и пЬ про 

че не е обезпе-

която стане.
нацията трябва да съществува 
като отделен вид трудова еди
ница на толкова зарад техноло- 

колкото зарад съгласу-»гията
ки на специалистите, се очак
ват добиви от около 10 центнера' 
от хектар. Това ще речи, че от 
3-340 хектара с есенници ще се 

центнера

икономическите ин-ването на
между трудовите селско 

като об
тересистата причина, 

чило доверие на производители 
те към кооперацията, слаби са 
сътрудническите отношения и 
затова слабо се развиват соци
алистическите отношения на се

стопански организации,
сектор и частните про получат към 25 000 

пшеница. Това ме е малко. 
Сушата е повлияла добивите

ществен
изводители зарад прилагане на 
механизацията и агротехниката 
на частния сектор.

да са по-ниски и на стопанс
твата. Според преценки предви 
жда се на този сектор да сред
ните годишни добиви до Съдат 
около 18 центнера. Зна м, об
що, добивите ще бъдат по-нис-< 
ки от лани с около 40 на сто.
Съветът по селоко и горско сто 

панството при Общинската ску,п 
щина в Димитровград конста
тира, че жътвата и вършитба
та ще станат на време, разбира 
се ако климатическите условия 
не попречат. Поради сушата, 
жътвата ще почне по-раио от 
обикновено, а 17 вършачки, че 
тири жътварки, по мнение на 
специалистите, ще са достатъц 
ни да се прибере навреме ре
колтата.

На това заседание стана дума 
и за болестите по растенията, 
Сериозно са угрозени ливадите 
и пасбищата. Селското стопан
ство, особено животвъдството, 
ще претърпи сериозни загуби. 
Миналата година селскотостопа

които толкова много село, на

Димитровград^

на вълнатаНови цени
1 запознати и най- 
фактори в репуб- 

е намерен из-
ки това че са 
отговорните 
ликата още не
ход за пласмент на вълната, не 
само от Димитровградско, 
в останалите краища в югоизто 

Сърбия, които се считат за 
на най-качестве

Поради нередовна продажба 
на вълната земеделската коопе 
рация „Сточар” в Димитровград 
бе принудена тези дни да съоб
щи новите цени. Те са значите 
лно намалени в сравнение с ми 

Така например

РАЙЧИЛОВЦИно и

т ЕМРИЧЕШ МРЕЖАчна
производители 
на вълна в страната.

Кооперацията разглежда въз-г 
можностите да организира про- 

вълна в Димитров- 
по този начин поне ма- 
се освободи от огром- 

Това оба-

налата година, 
бяла вълна се продава по 14.

по И н- дина 
вълна по 6

н. динара, черна 
ра, третокачествена 
н. динара, докато миналата го 
дина бялата вълна беше 20. н. 
динара, черната 16, а третока- 
чествената 9 н. динара.

Както ни съобщиха в „Сто
чар”, в магазините се намира 30 
тона миналогодишна вълна- Та 
зи година не е правен откуп и 
от частните производители, а 
кооперацията разполага с тазго 
дишна вълна от 15 тона. Въпре

Тези дни в с. Райчиловци, Бо 
силеградско приключи акция
та за реконструкция на елек
трическата мрежа. Тя започна 
още в началото на пролетта и 
благодарение на усилената рабо 
та на цялото население от село 
то завърши успешно.

Старата електрическа мрежа, 
която не задоволяваше техни
ческите изиквания, напълно е

подменена. Поставени са 
електрически стълбове, 
нени са каблите и др. Това два 
възможност Райчиловци да по
лучи трофазен ток. Същевре- 
мек-о с изпълняването на тези 
технически изисквания електри 
ческата мрежа в селото е прие
та под ведомство на електри
ческото предприятие от Леско- 
вац.

нови
дажба на 
град и 
лко да
ните запаси с вълна, 
че няма да бъде от някакво зна 

защото и много частни

подме-

чение, 
производители 
вълна,

имат запаси на 
която предлагат на па-

Б. Ник. нската инспекция е връчила В. В.зара.
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Из дейността на КПО 

в Босилеград
КАКВО ПОКАЗВАТ ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ 

В ДИМИТРОВГРАДСКАТА
се има предвид, че тези биб
лиотеки с мъка са оформени, а 
пък сега вече имат своя укре
пнала дейност, която не трябва 
да се прекъсва-

Положително е това, че ще се 
вложат усилия тези библиоте
ки по-добре да се обзаведат 
през есеитта. Ще се направи и 
комплетиране с училищните би 
блиотеки, за да се получи по- 
голям и по-разнообразен фонд 
книги.

Тази година културно-проове- 
общност в Восилеград ще 

с. 60 000 нови динара.
знанията. Някои добриНа 19 юни т.г. в димитровградска гимназия бяха съобще

ни резултатите от приемните изпити. Ако се има на предвид
при

ствие в
ученици от димитровградското 
основно
по-добър успех

тлата
разполага 
Тоза са незначителни средства, 

има предвид ролята и
училище са показали 

от отличници 
от другите училища. Така на
пример едни отличен ученик от 
Смиловци не е приет, от Д- Нст 

много добър ученик 
приемния изпит. Това го 

място не само Съ

новинатова, че колективът на гимназията въведе една 
провеждане на изпитите ставаше с шифри, друго нищо осо
бено не би могло да се каже за тези редовни изпити в сред
ните училища. Обаче не само това. Едип малък анализ на ре-

г№0 се
задачите на тази организация.

Материалните 
не й позволяват в течение на

възможности

вля един 
не дал
вори, че има 
вета за просвета, по Общинска
та скупщина да разискват вър
ху тези явлопия и да настои о- 
бучонието да се по-добри и в се 

осмогодиштш училища 
ПОГОЛЯМ брой у-1

година да разшири и по
добри дейността си. Затова вси 

ще остана на равнището от 
година. За централна

зултатите от изпитите показва, че се търсят отговори на много 
назрели проблеми от пашите гимназии.

тази

чко 
миналатаЗа тази сесия се бяха обади

ли 80 кандидати от всички ос- 
могодишни училища от Дими
тровградско и няколко кандида 
ти от вътрешността на страна
та. Обаче за отбелзяване е, че 
44 кандидати бяха само от ос
новното училище на Димитров
град. Би било съвсем естестве
но, да се очаква по-голям брой, 
защото училището е и най-гол- 
ямото в общината, но все пак 
този процент говори, че учени
ците от останалите осмогодиш- 
ни училища. По този начин до- 
като през следвоенните години 
болшинството на гимназиалната 
младеж беше от село, сега ве
че е от града. Интересно е Съ
вета за просвета и култура да 
разгледа този факт и да види 
къде отиват учениците от се
ло след завършване на осмого- 
дишното училище. Известно е, 
че в средните училища прили
вът е по-голям и сигурно е че 
по трудно могат да устоят уче
ниците от селските основни учи 
лища.

Такова неравенство в образо
ването се явява по много причи 
ни, но една от най-главните е 
тази, че за градското училище 
в Димитровград се дава много 
повече отколкото за училищата 
на село основното училище в 
Димитровград има далеч много 
по-добри условия за обучение и 
възпитание на своите ученици. 
Не се касае само до кадровия 
въпрос на преподавателите. В 
града има повече нагледани сре 
дства и въобще децата от гра 
да имат по-добри възможности 
да получат по добри знания от 
своите другари на село. По то
зи въпрос до сега е обърнато 
малко внимание и затова деца 
та от село остават.

да може да постигне попе задо
волителен успех.

Преподавателите, които взеха 
участие в приемните изпити не 
са доволни. Особено слаби ре
зултати показали кандидатите 
по математика' Само 35 учени
ка от 80 от възможните 25 точ
ки са дали около 12, докато ос 
таналите са незадоволителни. И 
тук, в сравнение между канди
датите от селото и града може 
да се говори за едно несъотвст-

лските
където се учи 
челици. Това е в духа на наши
те най-нови насоки в обтцестве

живот с цел да сс премах- 
извесни социални неравен-

Ш !Я
пат
стоа които се явяват тук —

Б. Николов
та-

ме.

ПОЛОЖИТЕЛНИ ТЕНДЕНЦИИ
имат доказателпи фаСъдията за нарушения в 

Босилеградската община има 
все по-малко работа с дребни 
и незначителни искове за на 
казания. Това е една поло
жителна тенденция, която пр 
одължава още от началото 
на тази година. Нарушения
та са особено много намале
ни при незаконната сеч на 
горите. Също така и напас
ването на добитъка в ново- 
залесените площи става все 
по-малко. Това се дължи и 
на острите наказания. За те
ли нарушения те възлизат и 
до 1000 нови динара.

Намаляване бележат и на
рушенията на обществения 
ред и мир. За разлика от по- 
рано повдигане на искове за 
наказания от тази област са 
съвсем родки. И полските ще 
ти са в упадък- Това масово 
явление все повече се изко
ренява По мнение на съдия 
та за нарушения, селяните 
сега вече сами намират на
чини да разрешат тези въп
роси, без да отнасят към съ
да. Но това се дължи и на 
засилената работа на местни 
те общности и обществено- 
политическите организации в 
някои села. Ето защо в този 
период миналата година е 
имало над 150 искове за пол 
ски щети, а сега само 20.

Повече нарушения има в 
областта на съобщенията. То 
ва е и разбираемо, понеже 
моторните средства в кому- 
та постоянно се увеличават. 
Подобно е и с „дивия” ри
болов, обаче тук исковете не

винаги
кти.

С намаляването на наруше 
нията се премахва и една дъ 
лгогодишна вредителна прак 

Именно, вече не сетика.
повдигат искове за дребни не 
значителни щети, които 
били само параван за отмъ
щаваме и изкарване на селс 
шия инат. За това голяма за

Е БИБЛИОТЕКАТА
са библиотека 

Босилеград за сега няма особе
ни трудности, освен че разпола
га с недостатъчно книги, 
пък и тези 3.000 книги, 
стоят на разполагане на читато 
ля масово се ползват. Напри
мер само за пет месеца са били 
дадени на четене над 4.000 кни 
ги. Читатели не са само учени-

Централнатата библиотека ще се прибавят 
стойност от 2.700 нови

в
книги в
динара. Това е недостатъчно, о- 
баче такива са възможностите. Всеслуга има и съдията за нару

шения, който с една обекти
вна преценка е установявал 
такива случаи. При това ра
вномерно е наказвал скара- 

което е положително

коитоОрганизацията прави опит да 
пести. Така например през ля
тото няма да работят районни
те библиотеки. Тук наистина ще 
се спести някой динар, но все 
пък е въпрос дали е това най- 
щастливото решение. Трябва да

ните,
подействувало те сами да се 
откажат от „изкарването на

ВВ.
ците, но и гражданството.

В. В.ината чрез съда.

ОБЯСНЕНИЕ За да се избегне всяко недо
разумение този път публикува
ме че” зарад приянствуване и 
неприлично държание при пъту 
Еаяе в НР България”, което е 
несъвместимо с образа на ко
муниста, са изключени: Тодор 
Данов и Ставри Апостолов.

чени от Съюза на комунистите. 
Навели сме само явления, за
рад които така остро реагира 
организацията на СК в „Гума- 
рата”. Ние не сме имали за цел 
да квалифицираме „греховете” 
на всеки отделно. ’

В „Братство” брой 345 от 7 
юни тази година поместихме с- 
татия „Единодушно осъдени до 
шите явления”. В нея не е пре 
цизирано кой за какво е из
ключен от деветимата изклю-

По-слабите ученици отиват в 
гимназия!

Статистическите данни от из
питите показват, че дори и 80°/о 
от учениците са е добър или за 
доволитслеп успех, а само 20 
н? сто са много добри. Само че
тири капдидата са с отличен 
успех! Това е съвсем разбирае 
мо защото учениците отличници 
отиват в онези училища, къ
дето конкуренцията е по-голя- 
м? и когато пропаднат на тези 
изпити те повторно се явяват 
на есенната сесия в гимназия
та. Това говори за статуса на ги 
мназият? в пашата образовател 
пя. система. Такъв прилив на 
по-слаби ученици в гимназията 
п Димитровград говори, че. ко
лективът трябва, да влоиш ог
ромни усилия през годината за

— По какзз? — попита той.
— По алгебра.. -
— Е, С-расо! — каза татко и пяната 

на брадата му порозовя от кръв.
Вчера баща ми седеше накрая на пе

йката, съвсем на крайчеца, сякаш с тоза 
можеше да покаже колко малка е ви
ната му в тая нелепа „брашнена афера”. 
Много смешно име измислиха хората от 
нашия край: „брашнена афера”...

Ако мястото на подсъдимите се оп
ределя според вилата, тогава старият 
Манолов заслужено седеше в средата.

Намразих го още първия път, когато 
дойде у нас. Той слизаше от волгата на 
стопанството бавно, наклоняваше я ця
лата и щом стъпеше на тротоара, колата 
облекчено отекачаше нагоре. Те винаги 
разоваряха сами с татко в голямата 
стая и после мама ме караше да я про
ветрявам и да изхвърлям пепелника, 
пълен с много угарки, осмукани докрая. 
Най-ме ядосваше тоя човек, когато на 
излизане се спираше пред мене и силно 
защипваше бузата ми с коравите си жъл 
ти пръсти:

— Как е, моме, върви ли, върви ли?
Аз мълчах и мама изглаждаше по

ложението:
— Караме другарю Манолов, наесен 

ще я пратим студент. "
После ме упрекваха:
— Их, каква си! Ние този човек на 

ръце трябва да го носим — сърдеше се 
татко.

САМА
ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА (НРБ)

Вчера осъдиха мама и татко...
Портиерът не искаше да ме пусне в 

залата, но за изчаках хората да отминат 
и му казах тихичко, защото иначе щях 
да заплача:

— Моля ви се, ще съдят мама и та-Читателите ни пишат
тко...

Своите хтоава зачитат, 

но не и чуждите
Пусна ме.

Никога не бях разглеждала лицата на 
родителите ои отдалече. Спомням си са
мо как на една веречинка в есперанка 
в есперантския клуб мама пя някаква 
тракийска песен, но тогава нея поглед
нах нито веднъж, мислех че пее лошо 
и се срамувах заради нея. Отворих очи 
чак когато хората започнаха ца ръкоп
ляскат, но мама вече я нямаше на сце
ната.

■ ■ ■

Другарю редактор,
На 22 юни т. г. електродис- 

трибуцията изключи електри
чеството от една четвърт на гр 
ада от пет до 12 часа поради оп
равна на една сграда- Само в 
жилището където аз кварти- 
рувам им?. 48 квартиранти, ко
ето значи, че през това време 
хората, пе са имали възможно
ст да си подготвят храна, а да 
не говорим какви са били мъки 
те в ония семейства където има 
малки деца.

Ние се питаме защо така по
стъпиха другарите от електри- 
чното предприятие. Защо не на 
правиха тази поправка от 14 до 
17 часа когато хората завършат 
своята работа или по време ко
гато това отговаря 

Бях делегиран от нашето жи

лшце да отида в електричното 
предприятие и да ги попитаме 
защо ням? електричество.. Там 
получих отговор, че това е по
правка на сградата, но тъй ка
то тогава беше събота и те пе 
работеха, трябваше да търсим 
техниците в къщи. След това 
тичахме в общината и комите
та и едва в 12 часа получихме 
ток.

Вчера можах да ги гледам дълго, от
далече, през цялото страшно разстояние 
от ъгъла на салона до пейката на под
съдимите. Моите родители — 
слаби хора, погрознели от 
Върху бузата на татко имаше 
скотина от бръснача. Зная, че той се

Това винаги ме разсмиваше. Тогава 
още не можех да зная защо зелената 
волга толкова често спира пред нас. Ка
то се изключи нахалното пощипване на 
бузата, беше ми приятно, че и пред на
шия вход има кола. Даже и като ме пи
таха момичетата от класа чия е, лъжех 
ги небрежно, че е на мамин роднина и 
че той ми разрешава да се уча. но аз 
просто нямам желание.

Вчера най-много след татко гледах 
стария Манолов. Когато го извикаха

Не зная как могат другарите 
от електрическото да правят 
такива своеволия. Защото ако 
някой от потребителите не пла
ти навреме веднага му изклю
чват електричеството. Може ли 
и те да зачитат и нашите права- 

Ранно Младенов

възрастни
вълнение.

тясна дра-

порязва само ако бърза или 
Веднаж бях

е нервен, 
получила двойка по алге

бра. Прибрах се точно когото той се бръс 
неше в кухнята. Аз съм 
мене двойките се изписваха в бележни-

такава, че прина хората. ДИМИТРОВГРАД 
ул. М. Тита 126///-4 ка и на лицето ми...
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Жан Пол Сартър и проблемите на хуманизма „ХРИ-НОВА ПРЕМИЕРА НА САМОДЕЙНИЯ ТЕАТЪР 
СТО БОТЕВ” В ДИМИТРОВГРАД

Възвърщане на 

старите качества
Последните десетилетия на на 

стоящия век доведоха до неби
вал обрат в обществените фор
ми и в духовната дейност. Пок
рай доста ефемерните художе
ствени моди като сюрреализма, 
поп-арта и др. новото време, в 
областта на изкуството се на
ложи с доста експерименти и с 
художествен авангардизъм, кой 
то дръзко нарушава официал
ния ред и традиционните вку
сове и изисквания.

Философията на екзистенциа 
лизма или философията на аб
сурда проповядва, че животът 
в съвременното общество пред- 
ставява крайно объркан лаби- 
рин, а човекът е обречен на те 
рзания, отчужденост и е разкъ 
сван от взрив вещества на ед
но унищожение и дехуманиза- 
ция.

Противоречието в развитието 
на цивилизацията разпалва в 
интелектуалния живот една пси 
хоза на несигурност и недове
рие в разума. Тръгнал да овла
дява нови планети, човекът най 
-малко се чувствува сигурен на 
своята. Тези парадокси поддъ
ржат в модерната литература 
една температура на неверие и 
скептицизъм, чувство за абсур- 
сурдността на съвременното съ
ществование. Абсурдното проти 
воречи на всеки здрав смисъл, 
то е знак за една обръкваща не 
съгласуваност между смисъла 
на фактите и тяхната привид- 
ност. В абсурдната зона пред- 
стават да важат естествените 
доводи на здравата логика, на 
трезвото мислене и на обектив 
ните закономерности.

Откривателите на абсурдния 
театър или на „антитеатъра” 
каквито са Артур Адамов, Йоне 
ско, Бекет, Едуард Ълби и др. 
оповестиха пълно отрицание на 
всякакъв вид идеологии и на 
всякакъв вид морални доводи 
и съображения. В техните пие
си философията на безсмислие 
то и на обезценената логика про 
оиква напълно и Определя дей
ствието или по — точно бездей 
ствието на произведението. Ба
налното плискане на неокастре- 
ни думи символизира объркано 
стта и хаоса на съвремения 
свят.

Също така и екзистенциали- 
Камю, Кавка и Сартър до 

лавят спускащия се здрач над 
хуманизма и загадъчните ира- 
ционални сили, които от чове
ка правят безличие и нищо
жество.

След чудовищно жестокия ви 
хър на Втората световна война 
човекът пак живее в един фан 
тасмагоричен свят, 
сковаван от ледения дъх и от. 
големите въпросителни на но
вото време. Съвременната циви
лизация на Запада се строи въ 
рху една вулканична почва, а 
човекът е мятан по таблото на 
живота като безжизнена фигу-

името на обществената необхо
димост.

И в пиесите си „Мъртва без 
погребение”, „Зад затворената 
врата”, „Дяволът и господ бог” 
и „Почтената проститутка”, 
Сартър поставя индивида пред 
пределни моменти, т.е. на ръба 
на изпитанието изисква от не
го в индивидуални решения да 
избира себе си.

В центра на драматичното 
действие и стълкновнение в пи 
есата „Почтената проститутка” 
се намира проститутката Лизи, 
заплетена в паяжината на аме
риканските расови вражди, пре 
драсъдъци и омрази.

Проститутката Лизи пътувай
ки от Ню-йорк за американс
кия Юг бива свидетелка на бру 
талиите и сурови издевател
ства, които върши една пияна 
компания от бели върху двама 
негри. Под изговора, че те вон 
ят. на негърско искат да ги из
хвърлят през прозореца. В та
зи разпра един негър бива у- 
бит, а другия успял да избяга. 
Белите затровени от пъроворо- 
денмя грях на Юг искат от Ли
зи фалшив изказ, че негрите не 
са имали коректни обноски с 
нея. Върху тази основна сю
жетна нишка но-нататък се' ра 
звива действието. Лизи, макар 
че е проститутка, не може да о- 
бвини избягалия негър понеже 
той не е крив и въобще не е 
обидил никого. Един път тя го 
скрила и в своята стая.

В светлинния сноп на драма
тичното стълкновение са сло
жни душевните вълнения и 
вътрешната борба на проститу
тката, която продава своята 
плът, но не и своята съвест. На 
края тя все - пак бива хваната 
в гъстите мрежи на престъпна 
Америка.

Пиесата представлява затрог
ващ художествен документ, в 
който е показа на кривата мут 

• ра на едно общество и злокаче 
ствената му национална язва.

Чрез дълбоко реалистичен по 
дход Сартър изобразява истери 
ята на расовата нетъпримост и 
оголва истината, под чиято те
жест рухват илюзиите и раз
пръсват лъжите.

Загниването на основните чо
вешки добродетели в южните 
щати изправя пред нас гнетя-, 
шия въпрос дали Америка е 

- цивилизована страна.
Властимир Вацев

той зъзне

Андреевич (Джон), Спас Петров 
(Джеймс) и Славолюб Величко- 
вич (Сенатор).

Трябва да се напомни, че зри 
телите в Сливница въпреки че 
пиесата бе изпълнена на сърбо 
хрватски език останаха в на
прежение до спускане на пос
ледната завеса и често пъти по 
здравяваха актьорите на откри

На 21 юни т.г. в Димитровград 
и на 23 юни в Сливница (НР Бъ 
лгария) самодейния театър 
„Христо Ботев” от Димитров
град'се представи с новата си 
премиера „Почтената проститу
тка” от Жан-Пол Сартър в по
становка на Ангел Георгиев.

Самодейците от Димитров
град и този път показаха, че

ра.
Категорията на„ „абсурдния

човек при френските екзистен
циалисти е знак на тревога по 
ради обезценяването на хума-, 
нитарните ценности.

Етичната им повеля призова
ва към съпротива срещу запла 
хите и кризите в хуманизма.

Цялата дейност на писателя 
Жан-Пол Сартър, философска, 
литературна и публицистична, 
има една ос и тя е проблемът 
на индивидуалната свобода и 
демоните, които я отнемат. За 
Сартр човек няма други осно
вания, извън собствената непов 
торимост. Никакви други сили 
извън него не му придават сто 
йност. Чрез своето решение да 
се определи той сам си.прида
ва стойност. В кодекса на Сар- 
тровото „безверие” много члено 
ве подлежат на промяна, но кра 
йно е едновер.ую, остава поето-: 
янен: смисълът на нашия жи
вот е в избора, който всеки пра 
ви за себе. Всеки сам се нато
варва с отговорността на своето 
решение.

„В света няма ориентиращи 
знаци. Вие сте свободни. Из
бирайте.” Човекът противостои 
на един свят, който го захвър
ля в кризи и изпитания, но ин 
дивидът отговаря за своето по
ведение.

Из „Почтената проститутка” С

та сцена. За такъв успех на са 
модейците от Димитровград я 
новата постановка на „Почтена 
та проститутка” трябва да се 
вземе под внимание и отлично
то художествено решение на де 
кора и облеклото от художни
ка Сретен Игов. По този начин 
този малък колектив даде въз
можност на зрителите да се лго 
буват на една от пиесите на Са 
ртър’ на така актуална тема ка 
квата е отношението между бе
лите и негрите в съвременна А 
мериха.

имат сили да възвърнат ста
рите качества на театъра и да 
участвуват в културния живот 
на комуната още повече подър 
жайки една стара традиция на 
Димитровград. Любителите на 
театралното изкуство в Димит
ровград и Сливница с напреже 
ние следяха драмата, която се 
изпълняваше от Лиляна Ми- 
кова (Лизи), Ангел Георгиев 
(Негъл), постановчик на пиеса
та и Известен с много ликове, 
които се помнят, Свободан Со
тиров (Ф.ред), също спечелил до 
верите на зрителите, Момчило

При опасните завои на наша
та съвременност Сартър прави 
своя избор според повелението 
на свободното си съзнание, без 
да се обвързва със задължения 
към някакво колективно 
жение. Той не подчинява свобо 
дното си съзнание, без да се об 
вързва със задължения 
някакво колективно движение. 
Той не подчинява свободната си

според

дви-

към

воля пред отвлечената 
него историческа необходимост,
но все пак и колективната воля 
на комунистическото движение 
увлича този неспокоен и изпита 
телен дух и го учи да смирява 
индивидуалните си капризи в

стите

В Ник.
вдна

Обещах й. Не можех да измисля дру 
го. Бях сама, плачеше ми се. а черната 
слушалка чакаше отговор.

Вечерях грозде и не можах да заспя 
до полунощ. Спомних си, че хапчета за 
сън има в шкафа на мама. Винаги бях 
мислила, че и те се нейн каприз като 
телефона. Изпих две и още щом се вър
нах в леглото си, усетих съня — гъст и 
горчив като болка.

Затова днес се събудих късно. Ча
сът е пет. Спестила съм си един обед и 
едно колебание. Ако бях будна щях да 
мисля за Людмила. Сега е по-лесно, пре 
струвам се, че не знам какво точно ще 
се случи. След два часа тя ще дойде, ще 
облека най-хубавата си ррокля и ще из
лезем. .. В апартамента е тихо и здра
чно. Закниженият прозорец на хола е 
порозовял от залеза и опънатият вест
ник може да се чете отдалече. Най-на
пред дори и не обърнах внимание на ти 
зи обява. Текстилното училище в Поло- 
вдив си търсел оученички...

Измих се със студена вода и сресах 
косата си на кок. След един час Людми
ла ще дойде. В края на краищата били 
сме съученички и едно излизане не зна
чи нищо.

... Тия от текстилното училище си
гурно спят в общ салон и си крадат пи
смата изпод възглавниците. Прочетох 
обявата по-отблизо: срокът е до утре. Ха 
йде, и те си имали срокове!

Извадих бялата ракля от гардероба. 
Костюмът на баща ми висеше най-от
пред и върху ревера на сакото бе оста
нала една червена лентичка от Първи 
май.

и чекмеджета и точно тогава .реших, че 
най-добре би било да замина. Където 
и да е, но да замина, защото не бих мо
гла цяла година да пресичам града ти- 
чешком. Бях гладна. Измих си една чи
ния грозде, седнах на креслото и съм 
заспала. Последното, което усетих, бе 
хладното мокро дъно на чинията, залеп
нало върху полата на коляното ми.

Събуди ме телефонът. Той бе ка
приз на майка ми. В един малък град 
като нашия хората се срещат по три 
пъти на ден, но мама обичаше телефона, 
кичеше го с дантелени июкривчицц и 
очите й ставаха .истински щастливи, ко- 
I ато можеше да каже. на някоя своя 
приятелка: „Телефонирай ми вкъши.”

Обади се Людмила. Познах я по гла
са. В десети клас тя си пишеше с един 
моряк от Тексим, получаваше в кутии 
от пури и повреме на час цялото им 
лъскаво главозамайващо съдържание

А учителката по рисуване беше до
шла с една триреда огърлица от зелени 

пожела „широк друм, об
той се изправи на малкатапред съда, 

трибуна с такова чисто изражение, ся
каш щеше да произнася 
тост. Под яркия полией бялата му коса 

изпълнена с благородство и по-

грандчета и ни
сипан с цветя”. Много отговорно е да се 
пожелават на абитуриентите такива не
ща. Моят „друм” например се оказа об
сипан с незаконно брашно. Документите 
си за университета така не изпратих. Във 
формуляра има такава графа: професия

ли са мъртви?

новогодишен.

светеше
чит. Много е обидно да се гледа бяла ко- 

на съдиите. Старият Ма- 
говореше спокойно, ала ръцете му 

помръдваха. Опитваше
са пред масата 
но лов
върху парапета

обясни брашнената афера като сче на родителите? Живи 
Неможах да попълня нито един от трите 
въпроса. А мислех да следвам право... 
Вчера взех първата си и единствена ле
кция по наказателния кодекс. Даже се 
опитах да предположа и присъдите. Ока 
зах се по-жестока от съда. Осъдиха мо
ите родители една година и глоба.

После, след всичко, ни разрешиха да 
Стояхме тримата един

се да 
товодна грешка.

Това брашно наистина никак не се 
отличаваше от другото. Брашното не мо 
же да стане по-черно, ако е внесено не
законно през задната врата на магазина 
и баща ми го насипва в чувалите на 
законното.

Много обичах да ходя в магазина, 
където работеха мама и татко. Момиче
тата от нашия клас често ме питаха:

— Ти там ядеш ли шоколад?
— Колкото искам.
— Блазе ти ...

си поговорим, 
срещу друг, в празния коридор духаше 
от някъде и презцялото време мама зако
пчаваше жилетката си и шепнеше едно

пътуваше от ръка на ръка по чиновете, 
с тих шепот: „Виж. На Ьй-

и също:
— Какво стана... Боже, какво стана! 
Татко ми говореше за пари, повтар

яше ми да се пазя — така разбъркано и 
без смисъл, сякаш се прощавахме

придружено
дмила”. В единадесети клас „Виж. На 
Людмила” стана един чернокос инженер 
от софийската група, дошла да нивелира 
града. После имаше и други. Ние ги бро
яхме — възмутени, овирепо чисти и ма
лко завистливи. Матурата бе още далеч

А всъщност вече отдавна бях преста- 
обичам шоколад. Сега ми се

не бива да се преяжда
ст-нала да

рува, че никога 
с него. Докато обича шоколад, човек си така

на гара.
— Хайде — каза някой зад нас.
Те ме целунаха, но и сега не мога да 

— целунах ли ги и аз. Тръг-

е все още дете.
През цялото следствие магазинът, в 

който мама и татко бяха продавали не
законното брашно стоя затворен. На вра 

бяха лепнали широки
имахме време за това.

— Ти ли си? отново попита Людми-
си спомня
нах,1 без да се обръщам. Чух само как 
далече, в дъното на коридора, се затвори 
врата. Пресякох града тичешком. Гледах, 

себе си и щом някои обув-
СВИт

тата ревизирите 
книжни ивизи с подписи и печати.

Вчера мама седеше сгушена до баща
някой от 
синята й

ла.
— Да. Една година ще бъда само аз.
Тя замълча. Въпреки всичко беше 

умно момиче и тишината й трябваше 
да означава съчувствие.

— Какво правиш?
— Спях...
Внезапно ме обхвана желание да го

воря и се зарадвах, че мога да го напра
вя именно с Людмила, защото може би 
тя единствено в целия град не би се опи 
тала да ме утешава.

— Утре вечерта свободна ли си? — 
тя говореше бързо, от уличен телефон. 
Чувах как край нея минават камиони 
и как тя затиска микрофона с длан, за 
да поздрави някакъв познат. — Добре, 
тогава утре в седем ще минем да те взе
ма от къщи, нали?

надолу пред
забавеха крачки срещу мен —ми и много се страхувах, че 

залата може да се загледа в 
гръцка жилетка с бронзовите копчета. 
Със същата жилетка бях на абитуриен-

ки
вах в пресечка.

Под вратата на апартамента инкаса- 
торката бе плъзнала разписка за ток: 

лева на името на татко...
Още първия ден, когато ревизорите 

запечатаха магазина, баща ми се прибра 
по-рано, с

тската ни вечер. три
беше. Момчетата... Глупава вечер 

веднага се напиха и като танцувахме, на 
ни обувки и се опитва- наметнато сако и дъхащ настъпваха новите 

ха да ни целуват. Към полунощ клас- 
чашата си и виното се

ракия:
— Ти да знаеш, каквото и да се слу 

сме го заради тебе.
ният ни вдигна 
разля по пръстите му:

— Оттук, драги мои момчета и моми 
чета, вие ще идете направо в живота... 

Вях изпила четири чаши и ми се 
животът се е спрял сега

След половин час Людмила ще дой
де. Ако не запаля лампата — ще поз
въни, ще почака и ще помисли, че съм 
заминала на някъде...

Но преди да замина, трябва да пла 
тя елекричеството...

чи — правили
Не т казах нищо. Той беше пиян, 

беше потъмнял от страх и търсеше опо
ра за вината си.

Застлах спалнята им 
заключих. Не можех да правя нещо

струваше, че 
като син автобус вън, пред стъпалата на 
ресторанта и с разтворени врати ни чака

се вестници

по-омислено. Вървях и заключвах врати
да излезем.

Страшни ?
БРАТСТВО • 28 ЮНИ 1968
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се обсъди „случая с Центъра“ 
ващото той трябва да 
чет за провеждането на 
гонението.

Дните си минават и те 
гурно ще донесат на Центъра 
не волонтерски, а принудите
лен ръководител.

яви конкурс за управител. В 
Центъра никой и с пръст не 
мръднал. Искат „волонтер , 
законът не признава волон- 
тери, нито волонтерското фи- 
лософствуване в Центъра.

На следващата сесия На Об 
щинската скупщина отново ще

ФОТОРЕПОРТАЖ Заключението на Общин
ската скупщина в Димитров
град обвързва Центъра за ку 
лтура и забава в Димитров
град (неговите самоуправи- 
телни органи до 5 юни тази го 
дина (не някоя друга) да об-

Ааде от 
закд-ПРИ СТРОИТЕЛИТЕ 

НА ВИДЛИЧКИЯ ПЪТ
си-

Никой не синдикатасе крие задОт един месец насам в пазвите на Видлич работи строителна 
та група на предприятие „Услуга” от Димитровград. Десетипа- 
дванадесет работници къртят скалите при завоите на стария 
път, за да ги направят проходими за автобуси и големи товарни 

коли, които трябва да улеснят пътуваннлта на височкото 
население.

Другарят е погрешил едно 
— сидникатът не се скрива 
зад никого, нито пък някой 
се крие зад неговия гърб, по 
просетата причина — не дава 
знаци на живот.

шават отвън. Зад гърба им 
често се скриват и органите 
на самоуправлението, дори и 
общсстосно-полит.иччсски ор
ганизации — синдиката и Съ 
юза на комунистите например.

В разискваниято за Насоките 
в Димитровград е казано и 
следното:

И по-нататък в трудовите 
организации се чувствува тен 
денция проблемите Да се ре-

Различни мерила
изплатят себе си, па за несто 
папските дейности какаото ос
тане?

Какво ли пък ще се дели в 
нестопанските дейности ако в 
трудовите организации първо

— Докато на работниците 
-■сичко се претегля на аптекар 
ски везни, в нестопанските де 
йности получаването На дохо 
да става по друг начин. Пър- 
’0 се разделят личните дохо- 
%и па за материални колкото 
остане, казва съвестта на е- 
цин другар в Димитровград.

КРАИНИ МЕРКИ
■й»

Изгубено
търпение

I

В ранна дъждовна сутрин, преди 6 часът, заварихме 
строителната група на закуска-

— Трябва да понаберем сили — казаха работниците, ко
ито закусваха, преди да започнат да къртят скалите на третия 
завой. И действително, много сили трябват за борба с камъка 
особено когато няма компресори и други съвременни средства.

Количките с гумени колелета са най-съвременните сред
ства за работа тук. Скалната маса, която се разбива се кара 

до ивицата на завоя и там е до иатъчно само да се обърне 
количката и работата е в ред — излишният камък се търкол- 
ва до дълбокия дол.

Зарад някакво нарушение 
край Димитровград един ира 
нец е трябвало да бъде при
творен. Докато компетентните 
в Пирот търсили параграфа, 
въм основа на който на взе- 
зат решение, минали два дни. 
Чакайки решението, иранецът 
загубил търпение, седнал в 
колата си и избягал.

Невероятно! Тези чужден- 
\ци напълно са загубили тър 
пение. . .

Ето, така се работи тук — 
със чук и лост за дълбаене, ко 
ито много-много отдавна са би
ли известни на хората. Няма ма 
шини
Така примитвно и полека се на 
предва в пластовете на каме
нистия завой. След час-два, ко
гато дупката се издълбае, запо
чва слагането на взрив и после 
тътен ще огласи Видлич. Кол
ко камък ще се изрови е въ
прос.

— Някога изкъртваме много, 
някога по-малко, 
напредват — казаха майстори
те на взрива.

А □
и съвременна техника.

с»оч

Нов шлагер ' //
04На димитровградчани им 

омръзнало да слушат една на, 
ридна песен, която изпълня

ва Оливера Вучо — „Нишка 
баня“.

Затова си направили запис 
за Димитровград.

„Димитровград украсяват 
крушки, — денем горят, а но
щем се гасят. . .

но работите х
*2* 11 ьНо пътят няма да е път, ако 

го строят десетината работници. 
Много оправки трябват. И ако 

! населението от Висок иска ис- 
* тински път не може да остане 
I безучастно към строежа- Каз- 
| ват, че скоро щял да дойде бул 
1 дозер за отвърдната страна, къ 
■ дето е по-меко. Значи ново уле 

онение, но без ръцете на насе-

/

Ща
%
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и

лението пак, няма да се свър
ши всичко. - М. Б.м. н .н. Дано с този кран се раздвижим...
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