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ШУРСТШ Рибарци

Открит граничен преход 

Босилеградско
в

вести и и иабьлгароиата иароа.юст в сФр Югославия

ПРОВЕЖДАНЕ НА НАСОКИТ циализма и международното 
равноправие” ...

Владимир Стоичков, предсе
дател на ОС в Босилеград гово 
рейки за значението на прехо
да каза, че неговото откриване 
съвпада с 25-годишнината от 
героичната борба на Сутйеска. 
В НОВ партизанският отряд от 
Босилеградско е имал тесни въ 
рзки с партизаните от Бълга
рия.

Пунктът е от голямо значение 
за населението от двата района, 
понеже ги свързват роднински 
и други вързки. Но не е само 
това. И туристическите възмож 
ности са налице'

Откриват се и двустранни и- 
■ксномически сметки. С изгражда 
не на пътя от едната и другата 
страна се дава възможност за 
транзитни съобщения, търгов
ска обмяна и др. Но най-голя- 
ма възможност за начало има 
на културното и опортното по-

На четвърти юли най-търже 
ствено бе открит граничен пре 
ход на югославско-българската 
граница при село Рибарци в Бо

Е В ДИМИТРОВГРАД

ЕДИНОДУШНА ПОДКРЕПА ОТ ТРУДЕЩИТЕ СЕ силеградско.
На тържеството присъствува 

ха стотици хора от Босилеград 
ско и Кюстендилско Преходът 
бе украсен с югославски и бъл 

ТържественТрудещите се 
прадоката община 
одобряват Насоките 
другаря
югославските синдикати 
золюциите му определиха 
мвизиите на жизнената дейност 
на нашето общество. Трудовите 
колективи и хора чрез револю
ционна дейност трябва да 
гурят безпрепятствено 
ние на самоуправлението и по- 
правилно разпределение. Насо
ките и Конгресът 
към насочване на дейността на 
трудовите хора и работническа
та класа, а последния етап на 
сегашния исторически момент е 
мобилизацията на

от Димитров- 
единодушно обществено-политическините

фактори. Покрай това има и 
констатации, че хората правят 
забележки, защо трябваше да 
се чака толкова дълго на таки
ва решителни акции.

Паралелно с такива констата
ции беше посочване и на теж
кото положение на производи
телите на село. Зарад това че 
изкупуването на селскостопан-

да спечели повече. Неотдавна 
кооперацията бе насрочила из
купуване на добитък. Селяни 
от четири села докарали теле
тата за продажба. Лицето, кое
то изкупувало добитъка, взело 
само пет-шест и си заминало- 
Такава постъпка предизвикала 
револт сред производителите. В 
селата на съседните общини до 
битъкът се изкупува, а в Дими 
тровград няма изкупване. Това 
предизвика недоволство при се
ляните, които казват, както е 
изтъкнато на събрание, че ид
ната година няма да дават въл
ната на кооперацията, та дори 
да я хвърлят. В Забърдие и дру 
пите райони не искат да къпят 
овцете срещу заразителни боле
сти. Ветеринарната станция у- 
величила цената на къпането, 
като зачислила и работа
та на работниците, които 
могат да заменят самите собст
веници на овцете. Покрай това 
над стотина овце се къпят в е- 
дин разтвор, което според мне
нието на производителите не е 
добре и т.н.

Именно зарад такова положе
ние между желанията и очак
ванията, бе изтъкната необходи 
мостта за най-активна полити
ческа работа на всички прогре
сивни сили в провеждането на 
Насоките, като се търсят понк- 
ретни решения, както в произ
водството, така и в реализаци-• 
ята на производството.

гароки 
вид
сграда, в която ще работи на
шата митница. И общата трибу 
на бе окичена с цветя и портре 
тите на другарите Тито и Жив-

знамена.
имаше и новопостроенатаи речта на 

Тито. Конгресът на
и ре-

ди-
ков.

Тържеството започна точно в 
десет часа. На трибуната се ка
чиха делегациите. От българска 
страна присъствува Владимир 
Бонев, член на ЦК на БКП, 
Васил Чивийски, председател 
на окръжния съвет на гр. Кю
стендил и др. От югославска 
страна освен местните ръководи 
тели присъствува Иво Шуш- 
нара, началник на републикан
ската служба на вътрешни
те работи.

Поздравителни слова по слу
чай откриването на пункта про 
изнесоха председателят на Окр. 
съвет на Кюстендил Васил Чи
вийски и председателят на ОС 
в Босилеград Владимир Стоич
ков. Чивийски каза, че контрол 
но-пропусквателния пункт при 
Рибарци е радостна придобив
ка за населението от двата ра
йона- Той създава прекрасни 
възможности за сътрудничество

оси-
движе-

ските стоки заглъхна, те не са 
в състояние да заплатят увели
чените обществени задължения. 
Напоследък се увеличи броя на 
пописване движимите имущест
ва зарад това, че не се плаща 
данъка Селяните казват, че не 
могат да го платят, защото ня
мат кому да продадат стоките, 
па ш предлагат на данъчните 
изпълнители. В Поганово, на
пример, се предлагат сто телета 
а преди години най-много два
десет до тридесет. Има мнения, 
че тоя район, като изостанал 
край, по отношение на задъл
женията е изравнен с Войво- 
дина. Твърде често данъчните 
изпълнители нямат какво да 
пописват на данъкоплатците, до 
като от друга страна има семей
ства, чиито трима или четири
ма членове са заети и получа
ват детски добавъчни.

Има забележки и за работата 
на кооперацията. „Ние й даваме 
млякото, месото, вълната и дру 
гите стоки. Тя печели на това, 
па печелбата разделя. Вълната 
не е продадена затуй, че коопе
рацията търси високи пари, за

са призив

ле.
Преходът е открит благодаре 

ние на двустранното желание 
на страните и настояването на 
местните власти от Босилеград 
ско и Кюстендилско. Това е и 
в духа на общата югославска 
политика, която се стреми към 
добросъседски отношения, кои
то се развиват и с откриване на 
такива гранични пунктове.

С топли аплодисменти присъ- 
ствуващите от двете страни при 
ветовуваха поздравителните сло 
ва. Подир това на тържествен

всички прог
ресивни сили и осъществяване 
на решенията и заключенията. 
Това са моменти, които изпък
ват в положението на Димит
ровградско след Насоките и 
Титовата реч.

Че трудовите хора в община
та единодушно приеха Насоки
те свидетелствуват многоброй- 
ни събрания, които се състояха 
след тяхното публикуване. Ед
ва ли ще е нужно да изтъкваме 
каква подкрепа намери порица
ването на 
явления, които деформират на
шия самоуправителен път в 
бъдеще и с каква решимост ра
ботниците и селскостопанските

несоциалистически

производители осъдиха явлени
ята на нечестното обогатяване и 
големите разлики в личните до
ходи, които често не са резул
тат на вложен труд и заслуги. 
С особено внимание са приети 
думите на другаря Тито в пос- 
ледните му две речи, които са 
израз на интресите, желанията 
и нуждите на трудовия човек и 
на защита на основните му са- 
моуправителни и трудови пра
ва Затова много се говори в 
града и селата на събрания или 
в приятелски разговори. Това,

М. Б.
В МО НА СЮК В КЛИСУРА

СЕРИОЗНО РАЗРАБОТВАНЕ 

НА НАСОКИТЕче няма достатъчно организи
раност е зарад годишните по
чивки в трудовите организации 
и зарад сезона на интензивни 
полски работи. Но и покрай то
ва в дейността на общинската 
окупщина се забелязва преси
чане пътя на несоциалистичес- 
ките явления. Забелязват се и 
по-обстойни подготовки за ак
ции в Съюза на комунистите, 
Синдиката и Социалистическия 
съюз.

На събранието на Изпълни
телния отбор на ОК на ССРН, 
например акционната програма 
до края на годината е съобразе 
на с Насоките и решенията на 
Конгреса, 
приема и общинският комитет 
на Съюза на комунистите.

Членовете на Изпълнителния 
отбор на ОК на ССРН в разис
кванията за това, ках са прие
ти Насоките, речта на другаря 
Тито и резолюциите на конг
реса изтъкнаха, че селскосто
панските производители гграви- 

последните

От неотдавна местната конфедържат частни кафенета,
да изпълняват най-основните 
санитарно-технически условия. 
В Клисура
търговци със зеленчук и ово- 
щия, които продават като свое 
производство”, а в същност се 
касае за препродаване. Тези ли

без
ренция на Съюза на комунисти 
те в село Клисура разработва 
Насокцте на Президиума и Из
пълнителния комитет на ЦК на 
СЮК. На събранието на мест
ната конференция присъствува 
секретарят на общинския ко
митет на СЮК в Сурдулица — 

Стойкович и няколко

Откриване па тържеството ипък идват частни
начин бе пресечена лентата, ко 
ето означи, че граничният пу
нкт е открит. Момичета в народ 
на носия от НР България по
срещнаха гостите с традицион
ната питка хляб и сол.

Тържеството приключи в 15 
За това време бройните 

граждани от двете страни има
ха топли и сърдечни срещи.

случая пунктът 
представлява символ или врата, 
през която ще се осъществяват 
тези вързки. Сътрудничество
то на икономическото поле и 
по тяоното сблшкаванс на два
та народа са от особено значе
ние. Това е момент, който също 
така ще даде принос за укреп
ване на българо-югославската 
дружба, чиито народи имат вза 
имен дух в укрепването на со-
ДИМИТРОВГРАД

и вързки.

ца са извън контрола на ком
петентните общински инспек- 

Направена бе забележкаДушан 
членове на ОК.

В работата на събранието ак
тивно участвуваха мнозина 
присъствуващите Между проб
лемите, които бяха изтъкнати, 
беше и този — защо просветни 
те работници в Клисура да и- 
мат по-низки лични доходи от 
тези в Сурдулица или защо и- 
кономистите и правниците, зае
ти. в Общинската скупщина, да 

по-висок личен доход от 
стопанството. Също така

ции.
на общинските органи, че досе- часа.
га са позволявали на едно и 
също лице, покрай земеделие
то, да държи воденица, дъскоре 
зница и дарак т.е. под едно име 
да упражнява четири занятия.

Особено внимание предизви
ка изказването на Радойко Гео 
ргиев, милиционер в Клисура. 
Той каза,- че за посочените опу 
щения и слабости, съгласно На
соките, преди всичко са винов 
ни ръководещите форуми и ор
гани Между другото Георгиев 
изложи, че като инженер-агро
ном, не е успял да намери ра
ботно място според специално
стта си. Участвувал на повече 
конкурси за агрономи, но вме
сто него чрез връзки и протек
ции, били приемани други и на 
места, на които нямат право да 
постъпят. Например в земедел
ската кооперация Масурица на 
конкурса било прието лице със

от

В- Велинов
Подобна програма

Ш ОСЕЙ ГРАЖДАНИ ОТНЕТИ ПРЕЗ- 

ТР1НИЧНИТЕ ШОРТИ
имат
тези в
бе подчертано, че кадрите не 
заемат съответни места според 
квалификациите си. Бе осъде
но явлението, че в Сурдулица е 

на отделни лица да Секретариатът на вътрешни
те работи при ОС в Димитров
град по предложение на обще
ствено - политически организа
ции или по служебна длъжност 
е отнел презграничните паспор
ти на осем лица от Димитров
градската комуна- На въпросни 
те лица са връчени решения, 
които подлежат на жалба.

Паспортите са отнети на Ду
ка Стоянова, Ставрия Апосто-. 
лов, Вера Пейчева, Сърболюб 
Виденов, Любица Михайлова, 
Тодор Данев, Ангел Пейчев и 
Станка Гигова.

Отнемането на паспортите е 
станало, защото някои от тези 
леда са ползвали паопортите за 
пътвуване с контрабандни цели 
в Италия, НР България и дру
ги страни, а друт са злоупотре

бявали гостоприемството в стра 
ните, които са посещавали, ка
то са имали неприлично и неку 
лтурно поведение по време на 
пребиваването там.

Населението одобрява постъп 
ката на обществено-политичес-1 
ките организации и на вътреш 
ния отдел, обаче се чуват мне- 
г.шя, че не само тези лица са 
заслужили това. Имало, казват, 
и между „по-зачитаните и обра 
зовани хора и с високи прихо
ди” такива, които били по-голе- 
ми контрабандисти, а техните па 
опорти не се отнемат. Естествено, 
най-добрият път да се разчи
сти и това е населението чрез

лно реагираха на 
събития и акциите на най-висо- позволено

Награди на читателите
средно земеделско училище, а 
той като агроном бил отхвър
лен. Или пък за лесовъден ин
спектор в общината дошло ли
це иаправо от ученическата ска 
мейка, което няма никаква пра 
ктика, докато лесовъден инже
нер станал инспектор по съоб
щенията, а други лица в общи
ната са приети без кахъвто и 

(Следва на 2 стр.)

„Братство”Пет екземпляра от минал ая брой^ “^раШЩА ВЪРХУ 
специален ОСМ ^ думи„ Е сло.

ПЕЧАТНО „Н”. Онези читатели, които прите-
тази част от вес-

иосят следния 
КАРИКАТУРАТА
ЖЕНО ГОЛЯМО 
жават тези екземпляри 
тпика с карикатурата 
писмо до редакцията, за да 
СТАРИ ДИНАРА.

Имената па щастливите

трябва да изрежат
изпратят в препоръчано 

НАГРАДИ ПО 5 000
и веднага да я 

ПОЛУЧАТ
организациите си да посочи и 
тези хора, които също накърня 
ват престижа на комуната и

м. н. н.
съобщим в еледва-читатели ще

..  _________—~~—------- ---------- ----------- страната.



КЛИСУРАРезолюция за задачите на синдиката в 

развитието на самоуправлението и 

провеждането на реформата
СЕРИОЗНО РАЗРАБОТВАНЕ НА 

НАСОКИТЕ
то въобще яе се вземат в пред
вид техните предложения. Бя
ха поставени и въпроси какъв 
критерий трябва да се има 
връзка с познаването на бълга 
реки език от страна на учители 
те и преподавателите по конку 
рса в Клисура, защото има и та 
кива които само основно учили 
ще са завършили на български 
език, а считат че добре знаят 
езика. Разкритикувана бе и про 
изволната оценка за работата 
«а основното училище в Клису 
ра и някои негови служещи, 
произнесени на последното за
седание на Общинската скуп
щина.
, Участвувайки в разисквания
та, секретарят на ОК Душан 
Стойкович подчерта, че всяка 
обществена и трудова организа 
ция трябва да направи своя про 
грама за провеждане на Насо
ките и от думи да се мине към 
дело. Една работна група, съ
стояща се от представители на 
обществено-политическите орга 
низации, ще следи работата във 
връзка с Насоките, ще я на
правлява и ще събира материал 
за общинската конференция на 
СКЖ. ;

На края комунистите от Кли
сура поискаха редовно да бъ
дат осведомявани от страна чле 
новете на ОК на СЮК по вси
чки въпроси, които са от общин 
ски размери за провеждането 
ка Насоките в дело.

(Продължение от 1 стр.) 
да било конкурс. А той като аг 
роном, след отбиването на вео- 
ниата си повинност, бил прину
ден известно време да работи в 
транспортно предприятие „Еди
нство”, Враня, а сетне макар че 
е агроном, да постъпи на служ
ба като милиционер. Той се из
каза критически и по адрес на 
финансовите органи в община
та, които определили низко дан 
ъчно облагане на' касапина 
Клисура — 80.000 ст. динара го 
дишно — докато той прави мно 
го по-гол ям оборот.

На събранието бе изтъкнато, 
че редица политически пробле
ми произлизат и от незачитане
то на законопредписанията. Про 
тив нарушителите на известни 
норми не се предприемат никак 
ви мерки, а това зле се отра
зява върху общото настроение 
на населението. В трудовите ор 
ганизации пък редица нормати 
в ни акти ое приспособяват към 
интереса на трудовия колектив, 
а не към обществените изисква 
ния-

Особено бе изтъкнато от всич 
ки присъствуващи този път да 
ме се остане само на констати
ране за едни или други лоши 
прояви
на цели трудови организации и 
пр. — но виновните да бъдат 
подведени под отговорност.

критически 
изказа и за отношението на об
щинската скупщина към събра 
нията на избирателите, при кое

вите организации трябва да се бва да бъде мерило за обще- 
ооновава върху заделянето на отвелата акция на синдиката, 
средства за лични доходи от до Разпределение съгласно с
ходите в зависимост от резул- реформата
тапите на работата. Синдикалният форум изисква
Стимули за по-голямо постъп- целият механизъм на вторич- 

вапс на работа ното разпределение да се из-
Конгресът решително се за- нражда върху принципите на

стъпва за дефиниране и прие- реформата-
мане на политика за по-пълно „Обемът и начинът за заделя 
заемане на работа, за чието ос- не на средства, за отделни ви

та „„ _____ ъществяваие е необходимо да дове общо потребление трябва
Рршпттштя глави яа се динамизира стопанската ак- да бъдат израз на интересите

. а’ посвете1Ш на по- тивност, да се съгласува систе- на трудещите се и на техните
пиалнятЛтпп^'"'116 ?а МаТе" мата 11 мрежата от образовател асоциации и да ое осъществя-

обществе— ви институции и програми с ну ват чрез демократично решава-
п отношения >1адиТе за развитие на стопанс- пе за програмите ма работа на те

™ по ® общности и общес- ките и обществени дейности; да зи дейности. Това е път да се
тта трудовите ™щн^ти дТста- СС изменят Разпоредбите за тру Установят непосредствени обще
«ат основни носители на оаз ловите отношения, за да се сти ствоно-икономически отношани-

р му лира по-голямо постъпване я между отделните отрасли на
За по-нататъшно усъвършен- “а Работа иа образовани профе обществената работа и доходът

ствуване на стопанската агсте- сионални кадри- последовател- Да стане основен елемент за ин
ма и за подобряване условията Н° Да СЕ провежда закона за ТОграция на ™итт форми на
на приемане на стажанти; по-на- сдружения труд”.
изисква радикално отстраняв!- татъкгда се забрани Х01юрарна У1 комгрес «а ССЮ изисква 
не на разликите в условията за та работаи по-конкретно да се принципът на дохода да се при
натрупване на доходи, които не дефинира категорията на неза ложи във всички стопански и
са резултат на са^оуправи^ел- ат:гге л,ща’ РбРзег‘;™0,ш дсйиос™ и във вся
«о решаване и работа на непос Постоянно обогатявало на поли- 1КИ Форми иа сдружения труд, 
редотвените производители, но тичсската система Рлад това яа се изгласува за-
се възпроизвеждат като после- Конгресът отдели особено вки сила от 1 пот 
дища от недоизградеността на мание на по-нататъшното раз- г уари 9 година,
самоуправителната система. И- витае на обществено-политиче- „ Ще Се застъпва за
зисква се свободно образуване ската система, която трябва да И6Т° На дохода да
на цените във всички области, се развива към ликвидиране на Р а а 3 ^,РУДР1™те орга™_
съгласно с изискванията на вън Разногласията между представи ДРУ Формя на 06'
шния и вътрешния пазар, а въз телните тела на всички равни- ^ труд’ и то да стане
оанова на самоуправителни до- Ща и непосредственото самоу- звойна ' политика леловата и Ра
говори, усъвършенствуване на правление, към насочване на ор телците пйнииоетм 
системата и инструментите за ганите и телата на управлението
вторично разпределение и тях- Да развиват самоинициатива и Р У ™ВРЗ®^ЛНР Д°а°
ното съгласуване със самоупрж Да -осигуряват и провеждат само ‘ Р Т3 33 създа_
еителните отношения, с целите Управителните договори, към ут .... р Ределение на Дохо-
на реформата и системата на върждаване и дефиниране пра ' г-т ш-з-,.- ™ равнища-
дохода, така че с мерките на и- вата и отговорността, към по- Ще Се
кономическата политика и на нататъшно укрепване ролята За орвктивизиРане
само управителните договори по «а съветите на трудовите общ- и Н3
стоянно да се изграждат моне- ности във всички скупщини, ’ Д3 Сб °Т~
тарно-кредитната, външно-тър- към постоянно обогатяване на Разлики
гавската, девизната и митниче- политическата система с нови д ДВ1 11 жду отдел-
ската система, за да могат да се форми на непосредствена демо- о „ й 1 групировки, 
обективизират условията за по крация и към укрепване инте- н0 самоуправление в Рез^ци-
лучаване на доходи. ресите на самоуправително сдру Ята се к.т„ят1‘

В настояването си системата жените работници за по-натат- .Ьпт,я „ пп,-ят?«’.,4* Н3 добра
на общественото планиране да ьшно изграждане на целокуп- дови единици. „Трудовата еди!
осигури на трудещите се да ре- «ата стопанска и ооществена ,ница е необходима предпостав-
ня^ппяш-тгтГ^ня8 система. ка за създаване на всички дру непосредствено до мотела, нова-
ните пейности Резолюцията --а- конгрес констатира, че ук ш форми на интеграция на та бензиностанция при прехода
п ' пяйптятя пп репването на положението на сдружения труд и за ефикасно ще снабдява пътническите ав-
изготвянето на закона за обше ТРУДСЩИЯ се човек’ на неговото уреждане на икономическите томобили с всички видове бен-

„ действително включване в це- отношения на тоудещите се в зин, във всяко време и в дос-
нир . локупната обществена работа е сдружения труд”, се казва на- татъчни количества.

Конгресът счита, че разпре- условие за по-нататъшно разви края в Резолюцията на синди- Белградското 
делението на доходите в трудо- тие на самоуправлението и тря катите. ' „Югопетрол”, което е построи- М. Б.
Ч\\\\\\\\\\\\\\Ч\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

А навсякъде се движат нещастните 
бежанци, които умирят от глад. За тях 
никъде няма подслон. Когато почувству 
ват, че идва сетният им час само легнат 
на земята и чакат края си.

Правителствените служещи във вси 
чките области ни молеха да осведомим 
света за страшното положение. В място 
то Абак — ни каза един — умират от 
глад 2000 души. Ако на тези хора мо
жеше да се дава само по един нищожен 
обед на ден, щяха да преживеят. А съ
що всички ни говореха за страшните по

С общата си резолюция за за 
дачите на синдикатите, за раз
витие на самоуправлението 
провеждане на реформата 
конгрес на Съюза на синдика
тите най-напред решително под 
крепи Насоките на Президиума 
«а Изпълнителния комитет на 
ЦК на СЮК, за които счита, че 
отразяват стремежите и 
кванията на работническата кла

във
и

VI

изис- в
са.

уггропастяванекато

Събранието се

Милан Величков
на самоупра- 

Набляга

ДимитровградI

».

НОВА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ
ло трите бензиностаниции, с то
зи нов обект на граничния пре
лез, разреши проблема за снаб 
дяваяето с бензин на пътничес
ките и други превозни средст
ва, чието движение става все 
по голямо.

Строител на бензиностанция
та на граничния прелез 
Градини бе строителното пред
приятие „Градня’’ от Димитров
град.

Миналата седмица на гранич
ния преход при Градини, близо 
до Димитровград започна да ра
боти новопостроената бензино
станция от 120.000 литра- 
край другите две 
самия Димитровград и другата

По-
едната в

при

предприятие

МЕЖДУНАРОДНА СЦЕНА А всичко беше мирно. Само лешоя
дите час по час се преместваха. Те не 
бързаха. Знаеха, че времето е на тях
на страна.

А хората не искаха помощ помежду 
си. Майките притискаха бебетата на пре 
съхналите си гърди- В една мрачна, во- 
неща килия детски скелет на 
дишна възраст люлееше малката си се
стричка. Една майка опитваше да пее 
на рожбата си с пресъхнали уста. Навън 
един малчуган тъжно -виеше над май
ка си, която вече умираше. Само една 
жена, по-запазена от другите, гледаше 
у нас. Показваше стомаха си и на лош 
английски език ни говореше: „Гладна, 
господарю. Моля за храна господарю.”

Изведнаж
с-гроен и снажен нигерийски 
следван от двама войника.

— Тук се крият някакви проклети 
биафрани — извика той. — Кажете ми 
къде са?

Малкият пазач, който беше 
посочи една килия. Със заредена автома 
тмчна пушка офицерът се спусна 
и бързо се върнаха водейки 
вилни Умиращите гладни 
ха как непрекъснато удря затворниците 
по лицето.

— От кое племе сте? — викаше той.
Тъй като никой -не отговаряше, 

войник започна 
по лицето. После те вързаха затворници 
те и ги завлякоха някъде.

XXX

СТРАНА, КОЯТО УМИРА ОТ ГЛАД
ТЕЖКИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ГРАЖДАНСКАТА ВОЙНА В НИГ ^РИЯ

Гражданската война, която се води в африканската страна Нигерия вече 
дълго време, най-много засяга невинното население на тази нещастна страна. 
Стотици хора всекидневно са обречени на гладна смърт, срещу която никой още 
не е предприел мерки за борба- Самата страна не може да го направи това. А 
което свегьт би могъл да го направи посредством международните организации 
за помощ се спира от политически, бюрократичпи и търговски давления, зад ко
ито стоят интересите не на нигерийския народ.

Така „най-голямата човешка трагедия на двадесетото столетие”, 
се разиграва в „сърцето па Британския комонвелт” и пред очите па света, вих
ри в Нигерия, отнемайки непрестанно невипни човешки животи.

За нашите читатели поместваме в съкращения един репортаж от ан
глийски седмичник, в който са дадени потресающи сцени от живота на цивил
ното население в Нигерия.

шестго-

която
се приближи един 

офицер.
ни

с нас имДокато гледахме тези„Дванадесет птици—лешояди стояха 
в тревата «а двора. Другите с нетърпе
ние чакаха по тенекиените покриви. А 
•наоколо стояха жертвите на тези отвра
тителни птици 
Всичките неподвижни и мирни, всички
те умиращи.

Тук някога е било живо, търговско 
еелшце, Сега е селище на духове, край 
югоизточната граница на отцепилата се 
нигерийска област Биафра.

На площада имаше хиляда, може би 
и две хиляди души, сбити в тълпа. Поч
ти не се помръдваха- Всички мълчаха. 
Даже сраженията, които се водеха око
ло града, не влияеха на крайната им бе
да и понижение. Тези хора, и неброени
те бежанци, които -видяхме миналите 
дни из тази някога мирна и цветуща 
страна, умираха от глад.

нещастници, 
питахме се може ли да има нещо по- 
страшно. И ето, имаше едно страшно мя 
сто зад ъгъла, където хвърляха умре
лите, които нетърпеливо чакаха лешоя
дите.

натам
трима ци-

хора гледа-мъже, жени, деца.

XXX
Някога това е било затвор. Големи

те порти са отворени. Отдавна са избя- 
гали затворниците и сега това е цен
тър за настаняване на бежанците. Тък 
мо така му викат. А единственото, което 
тук могат да чакат тези хора е смъртта.

На входа срещнахме заместник-упра
вителя на този център- 

— Забога, защо не неправите нещо за 
тези хора? Защо не ги нахраните?

— Тук нищо няма — каза ни, като 
сви рамене. — Няма нито храна, нито 
лекарства. Нищо няма.

Той даже не знаеше ни колко хора 
има в центъра.

един
да ги удря с камшик

Обречени на гладна смъртТук, както и в другите краища на 
Нигерия, хиляди мъже, жени и деца без 
целн-о скитат из горите. Навсякъде, къ
дето бяхме, слушахме приказки 
чувани ужаси.

Видяхме разрушена черква, 
една неделя бунтовниците убили 200 ду 
пш- В друго село, в една река, са били у- 
душени 45 души.

следици от епидемии, ако веднага не се 
вземат мерки за защита от тях.

Но тук са спешно нужни големи ко 
личества храна,
Същевременно са нужни и камиони за 
транспорт в страната, която умира от

за не-
ваксина и лекарства.където

глад.
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Квалификацията на кадрите 

и деловата способност Неосъзната отговорностНа едно събрание 
твеяо-политическите
ции в

на общес- .търгозският директор е без ну
жната специална подготовка, а 
предприятието няма и квалифи 
циран ръководител 
пи_::. В управата 
ста са заети от лица, които и- 
мат предвидената квалификаци 
я — директорът, секретарят и 
касиерът.

В това отношение 
ли по-далече земеделските коо
перации в Долно Тлъмино и 
Горна Лисина. Директорът в до 
лнотлъминската кооперация и- 
ма основно образование и 
колкомесечен курс, а касиерът 
— само четвърто отделение- В 
Горна Лиоина търговският 
ководител е с основно образо
вание, а на мястото завеждащ 
счетоводство — с незавършено 
средно.

И в останалите стопански ор
ганизации — „Слога”, „Услуга”, 
„Кинстан" някои места са зае
ти от лица с четвърто отделе
ние или пък от хора, които не 
разполагат с предвидената спе
циалност. Изключение от това 
прави земеделска кооперация 
„Напредък” в Босилеград, а до 
известна степен е задоволител
но положението в „Кин стан”-

Не се касае за фронтална ата 
ка срещу лицата, които заемат 
тези работни места, без да имат 
нужната квалификация. Вина
та не е тяхна. Те имат право на 
работа, търсили са я и са я 
получили. Обаче онези, които 
са водили такава кадрова поли 
тика в споменатите трудови ор 
ганизации 
това е било отделно лице или 
самоуправителен орган — не са 
държали сметка за деловата им 
способност. Последиците пък не 
закъсняват. Миналата година 
балансите им бяха в повечето 
случаи отрицателни. По всичко 
личи, че и сегашните полуго
дишни баланси няма да се по
кажат особено ефектни, 
говори, че те не са успели да

се подготвят навреме, нито се
га го правят ефикасно, за вклю 
чването в условията на стопан
ската реформа. А тя именно, и- 
зпсмва способни, квалифицира
ни кадри, които ще знаят 
предприемат съответни мерки.

М- Присойски

организа- 
ьосилеградската община 

е констатирано, че квалифика
ционната структура на заетите 
в стопанските организации и об 
ществените служби е на по-ни 
ско равнище от тази на безра
ботните. Тази

Последното заседание на общинската скупщина започна 
работа с един час закъснение.

Защо?
Нямаше мнозинство! От 25 отборници на камарата на тру 

довата общност дойдоха навреме само 11 души. За да рабо
ти скупщината бе необходимо да се намерят още двама отбор- 
н-ици. На председателя не оставаше нищо друго, освен да потъ
рси още двама отборници от отсъствуващите- По телефон по
търси такива в предприятията, за да дойдат поне още двама 
и едзам-едвам обезпечи присъствието на още двама отборници 
от камарата на трудовата общност. Повечето от отсъствуващи
те бяха на служебен път. Ранко, който най-къано дойде, каза: 
„Другари, извинявайте, но аз не съм получил никакъв мате
риал. За заседанието научих ей сега!”

Заседанието е насрочено преди две седмици. Всички от
борници навреме са получили м ггериала — една доста дебела 
тетрадка с анализи, информации, проекторешения. Трябвало да 
се решават много важни неща и то в духа на Насоките.

От 25 отборници на камарата на трудовите общности, след 
интервенцията на председателя, присъствуваха 13 отборници. 
От 25 от Общинската камара отсъстйуваха само петима. По 
всичко личеше, че отсъствуващите не са предупредили предва
рително председателя, че няма да присъствуват на заседание
то. Дори нещо повече, както каза председателят, много отбор- 
кици, които са заети отиват на службен път точно тогава, ко- 
гато са заседанията на скупщината, макар че заседанията се 
насрочват десетина дни по-рано и малко от тях настояват да 
отидат на службен път преди или след заседанията. Впечатле
нието е, че пътуването се приспособява и се тръгва точно то
гава, когато е необходимо тяхното присъствие на заседанията 
на окушцината-

Интересна е още една констатация: най-много отсъствуват 
отборниците от града и тези, които са заети. Най-прилежни са 
отборниците от селата и същевременно най-активно участвуват 
в работата на скупщината, когато става дума за проблемите на 
селото и селското стопанство.

А защо е най-голямо отсъствието на отборниците от ка
марата на трудовите общности? Може би затова, че в трудови
те организации в димитровградската община няма проблеми? 
Може би мислят, че за кратко време са успели да раз1>ешат 
всички проблеми на реформата — и самоуправлението, и раз
пределението и реализацията на кредитите и тя.?

на возния
само три ме

да

констатация 
даде сигнал да погледаме 
ва квалификационна 
ка притежават онези хора, от 
чиято способност и работа за
виси развитието на 
те организации в общината, т.е. 
развитието на стопанството.

Бегъл преглед на кадрите в 
стопанските 
Здравния дом 
ща картина —

ни
как- 

подготов-
не са отиш

Рязко увеличе
ние на колите в 

Димитровград
стопански-

ня-

организации и в 
дава поразява- 

повечето служе 
тре-

незавършено

До преди година и половина в 
Димитровградската община во
зилата можеха да се броят на 
пръсти. И това, което имаше, 
беше главно притежание на 
предприятията и учреждения-

ръ-

щи са четвъртоотделеаци, 
токласници и с 
средно образование.

С такава квалификация се за 
емат много ръководни места. 
Най-зле е тук управата на Здра 
вния дом, където са изключе
ние само лекарите и другият ме 
дицински 
работни -места 
от неквалифицирани лица: 
меник-правителят на Здравния 
дом е с четвърто отделение, а 
се предвижда лице с икономи
чески факултет; 
счетоводството е също с четвъ 
ото отделение, а трябва да е с 
виеше или полувисше образова 
ние; домакинът на дома е съ
що с четвърто отделение- Зна
чи в Здравния дом даже 
от ръководните места се заемат 
от лица, без нужната квалифи
кация.

та.
По данни на службата за ре

гистриране на возилата сега в 
общината има регистрирани об
що 283 возила, от които 83 са 
пътнически автомобили-

Най-много пътнически автомо 
били са частно притежание. В 
отдела за движението ни съоб
щиха, че техният брой сега е 
74. Обществените коли — джи
пове и лимузини — са само де
сет.

Повечетоперсонал.
там се заемат 

за-

завеждащият

Разбира се, не само тези во
зила са частно притежание. По- 
голяма част от общо регистри
раните возила са мотори и мо
топеди на работници, служещи 
и други лица.

В момента най-много има 
„Фиатки-750”, след тях са „Шко 
дите”, „Москвичите”, „Опели
те". От преди една седмица в 
комуната
дес”. Според марките не е труд 
■но да се установи, че купуване
то на коли в повечето случаи 
става с ползването на кредити, 
които за отделни коли се отпус

две

независимо дали

В транспортно предприятие 
..Весна кобила” квалификация
та на заетите в управата е съ
що слаба. Мястото завеждащ 
счетоводството заема лице със 
средно образование, а на това 
място трябва да се намира лице 
с виеше или полувисше образо 
вание; счетоводителят е с не— 
завършено средно образование;

има и частен „Мерце-

Нпто един от тях. По би могло да се каже, че не схващат 
значението на отборническата длъжност, нито отговорността на

М. Б.
Това

скупщината в целокупната деятелност.кат и до един -милион стари ди-
м. н н.нара.

ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКО ГС- СЪТРУДНИЧЕСТВО
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ КОНГРЕС А НА ССЮ

ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ ЗА 

ЗАСЕДАНИЕТО НА СМЕСЕ 

НАТА КОМИСИЯ
Време е да се чуе думата на 

работническата класаСофия,ока между Белград и 
която на 6 т.м. тържествено бе 
пусната в действие.

През време на пребиваването 
з София Милян Неоричич бе 

члена на Политбюро и

Миналата седмица в София 
бе подписан протокол за засе
данието на Югославско-българ
ската междуправителствена ко
мисия за икономическо, търгов 
ск-о и научно-техническо сътру- 

На това заседание, 
състояло се от 3 до 6 юли, се 

стокообменът,

чен в искането разликите в лич 
ните доходи да се приведат 
към разумни размери и възна- 
граждаването да бъде наисти
на според труда. Конгресът 
също беше категорично против 
забогатяването на отделни ли
ца чрез спекула, посредничес
тво и подобни несоциалистичес 
ки дела. Дискусиите, каза Зла-

произлиза от необходимостта 
младите кадри по-бързо да по
стъпват на работа. Изхождайки 
от това, че проблемите 
област не са леки

приет от 
заместник председателя на пра
вителството Тано Цолов. Те ра- 

по-нататъшното

в тази 
за решаване, 

конгресът поиска от Съюзната 
скупщина да проучи до края 
на годината проблемите и да 
осведоми ССЮ за мерките, кои 
то е предприела по решенията 
на Конгреса.

За работата на 
образование и култура, 
член беше Златанов, каза, че за 
образованието и културата 
разисквало като за интегрална 
част на обществото. Съгласно с 
общия дух на конгреса и Насо-. 
ките, комисията се е застъпи
ла за създаване на еднакви ус
ловия за всички в страната, без 
оглед на материалното положе
ние в семейството. В този сми- 
къл пред синдикатите се пос
тавя задачата да се борят за 
създаване на фондове за стипе
ндии, от които би се подпома
гали студенти на работнически и 
селски семейства. В този сми-

дничество.

зговаряха за 
развитие на 
сътрудничество 
страни.

констатира, че 
въпреки че Се увеличава всяка 

не съответствува на 
възможности-

икономическото 
между дветегодина,

действителните ч 
Затова ще се препоръча на вън 
шнотърг-овските предприятия от 
двете страни възможно по-ско- 
ро да изучат възможностите и 
да предприемат мерки за уве-

„Фабрад“ полу
чава нови 

кредити

комиоията. за 
чийтоКАКВО НАЙ-МНОГО ГО Е ИМПРЕСИОНИРАЛО?

КОИ ВЪПРОСИ КОНГРЕСЪТ НА СИНДИКАТИТЕ БЕ КАТЕ
ГОРИЧЕН ? С КАКВО ЗАДЪЛЖАВА?

ПО

се еличението му:
Смесената комисия прие ня

кои препоръки за по-нататъш
но разширяване на сътрудниче
ството в областата на машино- 

химическата промиш

Делегатът Златанов е имал 
възможност да види и чуе 
чки трудещи се в нашата стра
на, и не само в нея. „Под влия
нието от неговите думи се раз
ви и работата на Конгреса”, ка
за Златанов и добави: „забел- 
язах, че всички чуждестранни 
делегации, бяха импресионира- 
ни от нашата откровеност кога
то говорихме за нашите проб
леми”

Иначе въпросите, които се по
ставиха на Конгреса не са но
ви. Това бе удобен случай резо
люциите на Конгреса най-непо- 
средствено да отразят духа на 
Насоките, защото политиката и 
понрано беше ясна, но не рабо
техме достатъчно. Конгресът 
дойде навреме да посочи недос
татъците в нашата работа и да 
потвърди доверието на работни
ческата класа в своята органи
зация — каза Златанов.

— Работех в Комиоията за об
разование и култура. Вих ка
зал, че работата на комисията 
за условията на работата и раз
пределението на дохода прив
лече най-голямо внимание, за
рад проблемите които разработ
ваше. Конгресът бе категори-

та-нов, бяха изрично против та
къв начин на забогатяване.

Покрай това има и други ус
ловия, които влияят върху раз
цеплението на солидарността на 
работническата класа. Конгре
сът изтъкна необходимостта от 
приблизително еднакви условия 
за стопанисване като условие за 
приблизително еднакви условия 
за живот и работа, т.е. възмож
ности за правилно възнаграж- 
даване според труда, създаване 
на условия за културен и заба
вен живот итн. Фактът, че та
зи област е занемарена, че ра
ботническата класа се намери в 
по-неблагоприятно положение, 
отколкото по-.рано, говори за не 
обходимостта от по-активно от
ношение на синдикатите към 
тези проблеми.

От арсенала на многобройни- 
те впечатления Златанов отде
ли настояването на конгреса да 
се съкрати трудовия стаж за 
пенсия. Комисията, 
занимаваше с тези въпроси пре 
дложи и конгресът прие мъже
те да се пенсионират на 55-го- 
дишна възраст при 35 години 
трудов стаж, а жените с пет го
дини по-малко. Това становище

Окончателно предприятието 
„Фабрад” от Димитровград ще 
получи нов кредит от 135 ми
лиона стари динара. Предприя
тието години вече не може да 
стъпи здраво на крака, обаче 
сега има условия да се съвземе 
и отпускането на кредита е ос 

именно на този факт-

строенето, 
леност, черната и цветната ме- 

области. Ко-,талургии и други 
мисията констатира, че е пос
тигнат значителен напредък в 
изучаването на конкретните ус
ловия и форми за сътрудичест- 
во в електротехниката, автомо
билната

нов ало
Кредитът ще послужи за по

гасяване на загубите от минали 
те години и за най-необходими 
те инвестиции във връзка с но 
вото производство.

Броните за автомобили стават 
най-важната ставка в производ 

предприятието, особе-

и радиоелектронната
както и в про-

селскостопанс-
промишленост, съл конгресът се застъпи да се 

примени досегашната структура 
на студентите, която се опреде
ляше от социалното положение 
на семействата, без 
способността на ония, които ис
кат да следват- Такава практи
ка е порицана като се изисква 
решаващ момент за получаване 
на виоока квалификация да 
бъде способността на студента, 
а не .нещо друго. Промени в те
зи отношения са възможни са
мо ако се промени системата на 
образованието, която ще съдей-

извод-ството на 
ки машини. Покрай това ще бъ
дат проучени новите предложе-

в обла-кия за сътрудничество 
стта на корабостроенето, ггроиз- 

на железопътни пре 
хранително- 

текстилната ггроми

оглед на
ството на

след сделката с „Дървена 
застава” от Крагуевац,

най-големият потребител
Тъй като

водството 
возни средства, но която
вкусовата и 
шленост и в производството на 
хладилни съоръжения.

Смесената комисия, чиято ра
бота се ръководеше от члена на 
Съюзния изпълнителен съвет 
Милиян Н-еоричич и българс- 

на ■ финансите

ще е
на тези авточасти, 
пласментът на произведенията 
е съвсем сигурен, 
ние да се вярва, че 
ще излезе от затрудненията.

А колко тежки са били те мо 
же да се съди по това, че две 
години и повече работниците и 
служещите получаваха иишма 
лни работни заплати — 20.000
стари динара на месец^ ^ ^

има основат 
„Фабрад”

която се
кия министър 
Димитър Попов, констатира със 
задоволство, че успешно са осъ
ществени редица решения от

Особено

ствува за осъществяването на 
такава политика, която цели да 
се намалят антагонистичните 
разлики между отделните слое
ве на обществото.миналото заседание, 

положително се оцени построя
ването на радиорелейната връ-

М. В.
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СЕСИЯ НА ОС В ДИМИТРОВГРАД

Обсъждане на въпросите 

в духа на НасокитеКАКВО СЕ СКРИВА ЗАД 

ЕДНО УВОЛНЕНИЕ?
От преди шест месеца Стоян Стайков от село Рибарци, 

Босилсградско е без работа. Преди това работил като даракчия 
в земеделската кооперация в Долно Тлъмино. Уволнил го тру
довият колектив с мотивировка, че е имал дефицит. Касае се за 
сума от 400 нови дипара, за която сигурно никой пе може да 
рече, че наистина съществува.

Нямаме претенции да обосноваваме оправданието за въп
росното уволнение, защото може би наистина е съществувал де
фицит и може би трудовият кол жтив е имал пълно оправдание 
да го уволни. Обаче във всички тези обстоятелства има сдип 
момент, който говори, че зад това уволнение се скриват нсизве-

пистриранм знаятчийски дейно
сти и т.н.

Ако органите на управата, на 
данъчната служба и някои ДРУ 
ли инспекции опни служби бяха 
по-ефикаони в провеждането 
на решенията, биха се отклони
ли много неправия пости, които 
иначе са се натрупали толкова, 
че са предизвикали оправдано 
негодуваме у гражданите. Това 
създавало добра почва за дей
ствуваме на отделни групи със 
съмнителни намерения, а гос
тилниците станали сборни мес
та за разни клевети, интриги, 
лъжи, дезинформации и неис
тини.

Затова е оправдана критика
та упътена по адрес на работа
та на службите в органа на уп
равата, защото със своята непо
следователност е създала под 
ходяща атмосфера за такива 
приказки, които са противопо
ложни на самоуправителните 
мерки, на демократичната ети
ка, на публичното мнение и ин 
тересите на трудещите се. От 
друга страна, неактивността на 
местната общност и другите об-' 
ществено-политически. и други 
самоуправителни институции на 
територията, довежда в незави
дно положение отборниците са
мо затова, че всъщност, те оста 
ват сами да се стараят за прове 
ждането на решения и запостав 
ят своята основна функция на 
политическа работа в консоли
дацията на скупщината.

Негодуването на гражданите 
подтиква и бавното решаване 
от страна на съда по повод слу 
чая със „7 юли’’ и неговото ли
квидиране, респективно отлага 
се с решението за отговорността 
на лицата, които доведоха пред 
приятието до ликвидация. За 
да не кумува по-нататък нито 
Скупщината, нито който и да е 
от органите на управата или ко 
йто и да е друг от общината, 
скупщината е взела решение пу 
блично да порицае протакането 
и да настои за окончаване де
лото по ликвидиране на пред
приятието.

За проблемите в селското сто 
панство отборниците указаха,

че комерциалните работи в коо
перацията са поверени предим
но на човек, който на територи
ята застъпва интересите на съ
всем друга трудова организа 
ция. Затова кооперацията не 
знае как се движи пазара, кое
то е една от причините навреме 
да не се уговарят и продават 
вълната, малините, месото и 
другите произведения.

Доколкото става въпрос за 
проблема за заемане на работа 
Общинската скугацина е конста 
тирала, че досега нито една 
трудова организация все още 
■не е донесла правилник за зае
мане на опециалисти стажисти. 
Според досегашните преценки 
в трудовите организации има 
място за още 40 специалисти. 
На списъка при Завода за зае
мане стоят имената на 280 без
работни, от които 49 с отделна 
специалност. Но заключенията 
на скупщината се изисква по- 
прецизно да се определи, кой 
от ггриявилите се е действител
но незает, защото се указва и 
на явлението, че за търсене на 
работа се запиоват и такива, 
които имат свой имот, от който 
могат да обезпечат своята из
дръжка. От всички незаети, на
пример, 32 са такива, които и- 
мат по половин хектар обрабо
тваема площ, а 23 само по един 
хектар. Затова в заключенията 
се препоръчва трудовите орга
низации да приемат на работа 
само по онзи критерий, който 
произлиза от Насоките и конгре 
оните материали. Именно, при 
еднакви условия предимство и- 
мат ония, чието материално пот 
ложение е по-трудно.

Скупщината настоя за поли
тика, която ще осъществи усло
вия за заемане неквалифици
рана работна ръка в терциар- 
ните деятелности и чрез отвар
яне на занятчийски работилни
ци. За такива има условия, за
щото сега занаятчийски услуги 
се вършат от вече заети хора, 
които работят през свободното 
си работно време, без да запла
щат данък.

В една кратка информация 
е невъзможно да се отразят 
воички реагирания на . отборни
ците по съществените въпроси, 
с които ее среща общинската 
скупщина. Лесно е забележима 
обаче общата черта на дискус
иите и критиките, предложени
ята и мненията, защото се опи
рат и извират от изискванията 
на Насоките и казаното на пос
ледния конгрес на синдиката.

Сваляйки завесите на досе
гашната практика с прости за
бележки и с прости думи, от- 
боримците доказаха, че миогото 
деформации не са толкова за
рад недоверието в самоуправле 
нието и слабата работа на ску
пщината, колюото в непоследо
вателното приложение на реше
нията на тукашния «ай-компе- 
тситен орган на самоуправле
нието. В приспособяването на 
решенията с Конституцията, за 
комите и предписанията е нап
равено доста, но в работата на 
органите и контролните органи 
са допуснати значителни пропу 
ски, които са довели до несоци- 
алистическо забогатяване, не- 
плащаие на данък, заобиколки 
на разпоредбите за работа с ли 
чии средства, за частна дей
ност без значение за граждани
те, разпространяване на нере-

стии неща.
Именно, работникът е уволпен, но затова той пяма ни

какъв писан документ, освеп протокола памиращ се в коопе
рацията, но същия няма законна валидност. Значи уволнение 
— без решение! И то шест месеца. Стоян ежедневно търси от 
управата на кооперацията да му папише това решение! Иска 
го по проста причина — за да може да съди кооперацията. Без 
него това не може, защото никой не му вярва, че е уволпеп, а 
най-малко съда.

Но пай-послс, без оглед на това, правосъдието се с заин
тересувало за неговия случай и му приело тъжбата. После по 
редовна дължност търсило от кооперацията въпроопото реше
ние, но другарите нищо не отговорили-

Става въпрос какво се скрива зад това уволпспис е кое
то не само, че един човек се е намерил на улицата, по са изи
грани и законопрописанията. Някой ще рече, че е това поради 
непознаването па закопа. Обаче не изглежда така. Изводите 
могат да бъдат различни но все пък един е пай-логичен. Дали 
кооперацията е нсиздаване на решението не е целила да поп
речи на уволнения да търси правдата чрез съда, когато не я 
намерил в своя колектив. Друго пояснение няма, защото е ясно, 
че е уволнението се дава и решение.

Последна дума по тоя въпрос ще каже съдът, но без оглед 
на това, ясно произлиза, че е доведена под съмпсние работата 
на органите на самоуправлението в земеделската кооперация.

На къде водят разногласията
Последното заоедание на ра

ботническия съвет в транспор
тното предприятие в Босиле
град, станало тези дни, започна 
в 7 часа вечерата, а приключи 
ш 3 часа подир полунощ.

Макър, че беше дълго, нб 
може да се рече, че е било и ус 
пешно. Взети са само няколко 
важни решения, за които със 
сигурност не може да се твър
ди, че ще се осъществят, ако 
се има предвид съдбата на мно 
го досега взети важни решения- 
По много належащи въпроси е 
само разисквано и кой знае за 
кой път е констатирано положе 
нието, но никак не се е стигна
ло до съответни решения.

Прави впечатление, че както 
по-рано така и сега едната по
ловина присъсгвуващи не са 
членове на работническия съ
вет. Тяхното присъствие не би 
пречило на никого, ако тези 
другари не само, че не доприна 
сяха за решаването на въпро
сите, но и на работата на събра 
нието даваха един друг тон, кой 
то никак не ползваше.

Не може да се отрече, че ня
кои въпроси не са били добре 
поставени. Един от тях беше и 
тоя, дали е оправдано шофьори 
те за заплатите ои да работят 
208 трудочаса, а администраци
ята и ремонтната работилница 
само 182. Разбира се, че това е 
неправилно, но прави впечатле 
ние, че работническият съвет 
нямаше сили да изправи тези 
грешки.
. По-оботойно обсъждане се на 
прави по въпроса за вътрешно
то разместване на работниците. 
Значително число работници ра 
ботят на места, които не съот- 
ветствуват на квалификациите 
им. Такъв е случая с работни
ците от ремонтната работилни
ца, които са в момента шофьо
ри или обратно. Ако се прило
жи взетото решение на съвета 
има изгледи въпросът да се ра 
зре ши.

Дълготрайни разговори се во 
диха и за субективните слабо
сти, които са довели предприя
тието в трудно положение- Ряз
ко бе критикувана работата на 
товарния цех. Каза се, че шоф 
ьорите от тази трудова едини
ца не изпълняват задачите си, 
Например превозването на ру
дата от мината в „Подвирове” 
отказват почти всички. Но не е 
само това. И камионите се полз 
ват нерационално и шофьорите 
безцелно пилеят работното вре 
ме по гаража, правят дефекти 
на камионите, които изискват 
дълготрайни поправки и др.

На тези прояви ще се стане 
на път, ако се проведе взетото 
решение на съвета, съгласно ко 
ето всеки шофьор от тази еди
ница ще получи конкретно за
дължение за работа. Във връз 
ка с това се реши да се засили 
и контрола на всеки работник 
с цел да укрепне трудовата ди 
сциплина, която досега не е би 
ла на задоволяващо равнище.

Изчерпателни дискусии се во 
деха и за финансовото положе
ние на предприятието, 
то е особено лошо, но има изгле 
ди да се поправи, ако се пре
махнат субективните слабости.

Установи се, че лошото фина 
нсово положение се дължи и на 
заплатите, които са повишава- 

_ ни без оглед на това, 
осъществявана пълна реализа
ция. По тоя начин се стигна и 
до угрозяване на фондовете- 

Големите ануитети, които за
плаща предприятието, създават 
отделни трудности. Съвета ре
ши срока на заплащането им да 
се продължи. Също така се ре 
ши от банката да се търсят кре 
дивни средства от 100 хиляди 
нови динара. Те ще се ползват

като оборотни средства, които в 
момента недостигат на предпри 
ятието.

И тоя път най-болезена точ
ка за решаване бе възнаграж- 
даването. По тоя въпрос съще
ствуваше голямо недоволство. 
Мнозина се съмняваха в каче
ството на новия правилник за 
възнаграждаваме, който има 
много противоречия, несъгласу- 
вания с конкретните условия и 
постигнатите трудови успехи. 

Засега Но без оглед на това по тоя въ
прос нищо не се реши.

Изводът няма да бъде нереа
лен ако кажем, че тази сесия 
на работническия съвет е била 
безуспешна. Малко въпроси са 
разрешени на задоволяващ на- 

че не е чин. И тоя път ясно проличава 
ше нетърпеливостта между шо
фьорите и работниците от ре
монтната работилница- Много 
изисквания бяха с точно опре
делена цел и имаха нотка на 
лично. Пък и сесията приклю
чи с една трета членове на съ
вета. Всички останали по една 
или друга причина я напусна-

М. В.

От живота на вой страни 

разхвърлени оа... нашенци
Позволете да парафразираме 

откъслек от ТВ пиесата „При
ятели”, която неотдавна беше 
предадена: „В която посока тръ 
пнеш, ще срещнеш. .. наше
нец!”

Затова не бяхме изненадани, 
когато в твърде далечното свъ- 
рлижко село Галибабинац на
мерихме нашенец, и то не един 
или два, но три! Единият от 
тях беше руоият красавец от 
Горни Криводол — 32 годиш
ният Васил Кирков, директор 
на глабабинското основно учи
лище.
Естествено най-напред ни заин 

чтересува с какъв авторитет се 
ползува сред селяните този наш 
млад височанин, а след това 
поискахме да узнем как е ус
пял да уцелее до тази си въз
раст и да запази ергенския си 
статус. Васил е вече шест годи
ни в Галибабинац-

От разговори с галибабин- 
чани се убедихме, че Васил е 
техен любимец и то не само по
ради ведрия му характер и иг
ривите мелодии, които с ве
щина изпълнява на китарата 
си, но и зарад сериозното му от 
ношение към обязностите и пое 
та, който заема. Да добавим, че 
училището -на директора весел
як по успех е заело съвсем со
лидно места между 50 основни 
училища от образователната об
щност в Ниш. Като същински 
домакин и ръководител Васил, 
още на утре ден, 
напуснаха скамейките и отидо
ха на лятната ваканция, повика 
майстори дюлгери да белосват 
училището.

ха.
В. Велинов

В Босалеградско
Четвърти

тържествено
и седми юли 

отпразнувани
Денят на бойците 

ното въстание тържествено бе 
чествуван 
община.

На Четвърти юли в местнос
тта „Буков рид” се състоя ма
сов събор, на който присъству- 
ваха много хора от Босилегра- 
дската и Търговищката община. 
Представителите на общински 
те борчески организации поло
жиха венци на гробницата на 
загиналите патриоти в НОВ.

,Тук се срещнаха и много пре 
живяли бойци, които си прило 
мниха за много случаи от герои 
чното минало на партизанското 
движение. След това те водиха 
и официален разговор за уре? 
ждане и реконструкция на гро 
бтшцата.

Седми юли — денят на народ 
ното въстание също бе тържес 
твено отпразнуван. Чествуване- 
то стана в местността „Кин 
стан” на Църноок- То започна 
с полагане на венци и цветя 
от представителите на Съюза 
на бойците и местните органи
зации на ССРН. Подир това

Милачко Костадинов разказа 
за драматичната борба на Цър 
ноок, станала през пролетта на 
1944 година. Подобни спомени 
се изнасоха и за славната епо- 

• пея на Сутйеска, чиято 25-годи 
шнина ее чеотвува.

Голямо веселие продължи до 
късна вечер.

на народ

в Босилепрадската

Васил КирковСтоян Евтимов
Галибабинац е голямо планйн 

сюо селище всред типично ско- 
товъден район. Манталитетът 
на хората нападобава на оня 
у височани, затова на Васил не 
беше трудно всред местното на
селение да се почувствува като 
у дома си. Момите, останали в 
селото, или които сега се при
бират от средните училища, са 
една от друга по-хубави. Има 
пи толкова много, че човек не
волно се пита: да не е тъкмо то 
ва причината, че директорът 
все още се изканва да си из
бере една от тях.

НАГРАДЕНИ РАБОТНИЦИ
Синдикалната организация на 

комбината за гумени 
дения „Димитровград”

произве- 
ггриятно

изненада 14 свои дългогодишни 
най-добри работници. Тя ги на 
г.ради с 10 дена безплатно преби 
ваване в Звонска баня. Разхо
дите ще поеме синдикалната ор 
ганизация. Наградени са: Теор
ии Николов, Петър Тодоров, За 
хари Андонов, Борис Георги
ев, Милица Накова, Момир Ста- 

Ангелина Андонова, 
Смиля Мадич, Душанка Ивано
ва, Първан Иванов,
Стойков и Яким Цветков.

щом децатаменов,

Георги
С. Сп.
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В „УСЛУГА” — ДИМИТРОВГРАД
Ш

ТЪРСЯТ АВТОБУС ЗА ВИСОКшш.

ДАЛИ САМО СЛАБИТЕ 
КЛАДЕНЦИ СА ПРИЧИНА 
ЗА ЖАЖДАТА? НАСЕЛЕ
НИЕТО НЕ ПРАВИ НИКА
КВИ ИКОНОМИИ. ГРАДИ
НИТЕ СЕ ПОЛИВАТ С ВОДА 
ТА ОТ ГРАДСКИЯ ВОДО
ПРОВОД, ЗАЩО СА РАЗВА 
ЛЕНИ ВОДОМЕРИТЕ? ЦЕ
НАТА НА ВОДАТА НЕ Е 
ЛИ НИСКА?

Видлич, за да се ускорят рабо
тите.

ТЪРСИ СЕ АВТОБУС

Щом в „Услуга” питахме ди
ректора на предприятието Ста- 
нул Нацков, кога смята пътят 
през Видлич да бъде завършен, 
той ни отговори категорично:

— До края на месец септем
ври ще направим всичко, което 
бе в нашата оферта до ОС.

Това значи, че дотогава ще 
бъдат оформени завоите, ще се 
разшири пътното платно и ще 
се настелят или изравнят 
делиите участъци от пътя. ч

Работите напредват действи
телно добре. Завоите са офор-

-г
у.

В „Услуга” вече са предприели 
мерки да намерят подходящ авто 
бус,- който да услужва на хора
та от Висок. Търсят да вземат 
автобус с 16—18 места, който ле 
ко ще прехвърля планината и 

за всекидневно обслу

ват «е
» К е Е ;

ще стига 
жване на хората-

На наша забележка, че няко
га има много повече пътници,

това

от-

директорът ни каза, че

КОМУНАЛНИ ВЪПРОСИ

ЖАДЕН ЛИ Е ДИМИТРОВГРАД?
Димитровград страда летно 

време от недоимък на вода и 
от вонята на септичните ями. 
Всъщност страда и от други не 
ща свързани с хигиената, но 
горните са най-очебиещи, 
реждането на тези въпроси — 
най-важно-

Сега през горещите летни дни 
рядко ще намерите в по-висо
ките махали и къщи чешма ко 
ято работи. Жените не спят но
щем, както преди две десетиле
тия, за да хванат ред на опаш
ката пред чешмите. А после 
през деня се приказва за несъ
знателните работници от „Услу 
га”, които не искали да помпат 
вода или се обвинява община
та, че още не е смогнала да раз
реши въпроса за водоснабдява
нето.

Истина е, че мощността на се
гашните кладенци над града не 
стига да напои промишлеността 
и населението и трябва да се 
търси изход од това положение.

Но е истина и това, че гра
дът не би бил жаден толкова, 
ако населението проявеше мал
ко повече съзнателност и дисци 
плипа при харченето на водата.

действително цената е ниска. 
Нямаме пред вид цената на ре
гистрирания кубик — 0,50 н. ди 
нара — но това, което се похар 
чи нерегистрирано и се плаща 
0,60 н. динара за член от до
макинството.

Изглежда, че предприятието 
„Услуга” тук не може да се 
справи само Нужна му е помощ 
от общината, която е компетен
тна да издава решения за тари- 
,фите на комуналните услуги.

Може ли общината да повиси 
цената на водата? Може ли да 
издаде разпоредба, която да за
брани ползването на тази вода 
за поливане на дворове и гра
дини, за да спаси населението 
от жажда?

Може!
Но с това трябва да побърза, 

защото град без вода е пред 
постоянна угроза от разни бо
лести, които понякога могат да 
бъдат много опасни.

Впрочем и разширяването на 
водопровода, което е належащ 
въпрос, би трябвало да се из
върши поне частично със сред
ствата, които се събират от про
дажбата на водата.

Поне така е другаде .

стрирани на водомера, всеки ку 
бик тогава се плаща само по 
0,50 нови динара. Прехвърли 
ли се тази норма, следващите 
кубици се плащат по 5 нови ди 
нара един.

Тия, които нямат водомери, 
плащат определена сума — 0,60 
н. динара за всеки член на до
макинството, без оглед на коли 
чеството. В случая така се пое 
тъпва и когато водомерът е не
изправен-

Яоно е тогава, защо сметката 
по-излиза на хората, когато во
домерът е неизправен. Едно че
тиричленно домакинство в та
къв случай ще плати на ме
сеца 2,40 н. динара, без да пес
ти водата и полива целия двор 
или градина, колкото ои ще.

Всъщност в общинското ре- 
щение има записано, че за по
ливането на градини и дворове 
с вода от градския водопровод 
всеки кубик трябва да се пла
ща 5 н. динара, но това не се 
практикува, нито е възможно, 
когато водомерите се развалят.

а У-

Сега разминаването е леко на завоите

също ще се уреди с устройва
не на редовен трафик на авто
бусите към Забърдие и Висок 
на принципа на изчакване на 
най-отдел ечните автобуси. Така 
ще могат да стават прехвърл
яния и връщане на автобуспге 
за останалите пътници.

Но — каза Станулов — таки
ва автобуси трудно се намират 
у нас. Иначе средства имаме.

Естествено пътят няма да бъ
де като асфалтов и много поп
равки ще трябват в бъреще, до 
като се направи истинско шосе. 
Но нали веднаж е тръгнало.м. н. н.

мени от южната страна на Вид
лич и вече спокойно могат да 
се разминават по-малки возила.

След някой и друг ден ще за 
почнат работите по оправяне на 

платното. Изравняването, на 
стилянето и валянето ще върв
ят едновременно, защото вече 
има достатъчно работна 
на пътя. Сега, за разлика от 
преди двадесетина дни, работ
ят над петдесет работници — 
ни съобщи Станулов.

В скоро време трябва да им 
дойде на помощ и булдозер да 
разрови земята на пътя отвъд

ръка

ВОДАТА Е ЕВТИНА

Осведомиха ни, че цената на 
водата в Димитровград е най- 
ниска в бивша Нишка околия. 
Може да не е съвсем така, но

/Ч,--------------------------- ---- ~

АКО НЕ СЕ ПОЛИВАХА 
ГРАДИНИТЕ

М. Н. Н.

— Ако не се поливаха гради
ните с водопроводната вода, тя 
щеше да стига за другите нуж
ди на населението — ни казаха 
компетентните в „Услуга”, кои
то винаги са първи на удара на 
недоволните домакини от гра-

ФОТОРЕПОРТАЖ

„СЛАВЧЕ 1968 г“
да.

За да подкрепят това твърде
ние ни казаха следното:

— Когато вали дъжд водата 
помпите да работ- Свиждането при „Славче” 

предишната, както по-предишпите. Редеха се много кар
тини, с които вече свикнахме.

мипа тази година, кактостига, макар 
ят по-малко, отколкото през су- 

Защо е така, мо- 
се обясни. Тогава

шните дни.
же леко да 
хората не полязат градините си 
защото няма нужда и вода има 

най-високо поставените че 
Засух ли е, градините се 

няма. Махнеше 
поливане, въпросът

и на 
шии.
поливат и вода 
ли се това 
щеше да се уреди-

Това детенце видяхме как само се разхожда по съ- 
борището. Сигурно бе тръгнало да търси майка си. Но 
кан тя го е намерила после — не знаем.

ХОРАТА РАЗВАЛЯТ 
ВОДОМЕРИТЕ

Една комисия неотдавна нап
рави проверка на изправността 
на водомерите в къщите. И ка- 

намери? Повечето водомери 
на градиникво

на притежателите 
бяха неизправни.

И спекулата цъфтеше то
зи път. Кой кого излъже — 
това беше търговският прин 
цип. Много нищожни по ка
чество стоки минаваха за 
„специални” и „вносни”. А- 
ко на това можеше да сс 
тури край, по-хубави щяха 
да са свижданията.

В. ВЕЛИНОВ

Да бе един-два-десет можеше 
да се повярва, че това е слу
чайна повреда. Но когато това 
е масово явление, не може да 
има друго обяснение освен че 
хората сами развалят водоме
рите, за да спестят няк°й и 
друг динар с паушално плаща
■не.

На притежателите на неиз
правни водомери са връчени ре
щения да ги поправят за три
до петнадесет дни, но дали щ 

— е въпрос.
на тези уреди си 

„фина' 
се заобико-

стане това
Развалянето

една едва ли неима
сметка, целеща да

общинското решение за це 
комуналните услуги, 

Ето къде
ли
ните на 
специално на водата, 
е сметката: приятели бързо развързаха бохчите и си 

тревата. Първа беше джан-
Родпини и 

направиха богата трапеза на 
ковицата, разбира се.

член на домакинс- 
„ похарчи през месеца по 
кубически метра вода, реги

Ако всеки 
твото 
три

БРАТСТВО • 12 ЮЛИ 1221



жът на Лиляна Николова е ра
ботник, а Олга Костова е слу
жаща в органа на Управата. 
Душанка Йотов е домакиня. 
Най-много са домакини и от ра 
ботнически семейства- Исках да 
потърся причината за това. Ю- 
лияна ме прекъсна:

— В други градове нашите 
курсове се посещават и от же
ни — лекари и инженери.

Една мисъл ме мъчи: за ДРУ 
ги разходи много от курсистки 
те сигурно не биха намерили 
пари. Интересно е и обстоятел
ството, че много мъже са отде
лили средства, за да помогнат 
на своите жени и дъщери да се 
запишат на всичките три кур
са, да заплатят разноските. Кол 
кото и да настояваме на тър
сим друга причина, освен она
зи практичната страна да нау
чат занаят, няма да намерим.

Бранка казва: „Моят брат е 
строителен работник в Димитро 
вград и той ме записа на кур
са. Имах желание да науча да 
кроя и шия. Баща ми не се въз 
противи. Квартирувам при брат 
ми. Досега научих да кроя блу 
зи и рокли. Не ми е трудно”-

Бащата на Гордаиа работи в 
„Гумарата”. Прекъснала образо 
ванието си, както и много дру- 
пи. Сега се заловила на научи 
този занаят и весело говори:

— Питах първо мама. Тя ми 
каза: „Ще видим”. Питах после 
и татко. Той ми каза, че трябва 
да размисли. Когато размисли, 
каза: „Твоя воля!”

Да научи нещо повече иска
ше и Миряна Митич:

— Това е мое желание. Оби
чам да шия. Имам и две дъще
рички.

И Лиляна Николова, жена на 
работник, отива на курса само 
затова, че обича да научи дц 
шие и крои•..

НАШ РЕПОРТАЖ ЗЛ ПИС от СЪДА

В ЧИНОВЕТЕ 

МЕЖДУ 

ВЪЗРАСТНИТЕ 

ЖЕНИ

ЧОВЕЩИНАТА
НА/

ГЕНАДИ
Владимир Голубов и Йордан 

Миланов, двама съседи от с. 
Груинци ДВАДЕСЕТ И ОСЕМ 
години са „изкарвали” правда
та пред съда! През това време 
между тях е имало закани, ка
раници, ум-раза и много съдебни 
дела, които на единия и дру
гия са отнасяли последната па-

Вече пе е трудпо

далечни села. В тази смяна най 
-младите са Лиляна Петрова от 
Горна Невля, Нада Колева от 
Долна Невля и Бранка Тодоро 
ва от Иокровци. Те най-често 
седят заедно около една маши
на. Нещо работят и размерват. 
Душанка Йотова, домакиня и 
майка на две деца, през цяло
то време нещо чертаеше с тебе 
шира на червен плат. Няма вра 
ме да вдигне глава от работа* 
Отвреме-навреме се посъветва 
с учителката. Тя вече десет го 
дини има машина „Чепел”. Знае 
да шие, но не и да крои. Сега 
едновременно учи и едното и 
другото, за да бъде по-добър 
майстор За бродиране, казва, 
няма пари. Цеца Младенов, пре 
ггодавателка в Долна 
ма машина „Багат”. Сега учи 
занаят. Има деца и иска да се

Така е в живота. Всекиднев
но се чуват много новини. За 
едни повярвате. В други се съ- 

Трети — отхвърляте

сами искат да купят наши ма
шини. В Ниш, например, има 
постоянен курс. Подобен на то
зи работи и в Пирот. В Димит
ровград има 77 посетителки. По 
чти всички учат и трите кур
са. За тази цел „Багат” дока
ра десет свои машини,

мнявате.
— не ви се ще да бъдете изма
мени. Не ви се ще да загазите. 
В тази трета категория подре
дих новината, че в Димитров
град ще бъде отворен курс по 
шиене- Не вярвах, защото пре
ди това на два пъти се прави

ра.
За всичко е виновна една тя

сна пътека в ливадата на Йор
дан, през която иска да минава 
съседа му Владимир. Наистина 
Йордан давал пътеката, но са
мо да се минава пеша. Влади
мир пък искал да прекарва 
през нея и добитъка си. Това 
било причината за спора, който 
продължава вече три десетиле
тия.

' Може би тоя спор, който прак 
тически има само вид на инат, 
никога нямаше да свърши, ако 
не бе се намесил един техен ра 
зумен съсед. Додеяло на чове
ка да гледа безконечните раз
при и тези дни, когато общин
ският съд в Босилеград пак ре 
шавал спора той с един жест 
сложил край на тоя тъжен, не 
понятен случай. Именно той 
лал на Владимир път ггрез сво
ята ливада и то да минава и с 
добитъка- С това той показал, 
че и между селяните има разб
рани хора. Неговото -име е Гс- 
яади Стоименов.

Ето какво им казал: — А бе 
"•спа. прекардашили сте. Пре
карахте живота си и не се на
годихте. Ето, давам път през ли 
вала си. но под условие ведна
га да се измирите.

Крамолата сега ще спре бла
годарение на тоя разумен чо
век.

гласе
ше отговорът.

Очевидно деловете хора знае 
ли как да съединят практично
то с изгодата И вече три посе- 

купили
ни „Багат”. Все още не са за
вършили курса, а вече 
свои машини.

опит да се отвори курс със съ
щата цел, но не успя. Защото, 
нямаше специалшстка-шивачка, 
която да обучава посетителки
те. Ни сведението, че се запи
сали почти 80 жени не ми в ли 
ваше доверие. Както и за вся
ка новина — хората се „загре
ят” и бързо се „охлаждат”. То
ва ми се струваше като модата 
— днес е мини, а утре — мак- 
си. А когато казаха, че всяка 
посетителка за три курса — кро 
ене. шиене и бродиране тряб
ва да заплати по 70 нови дина
ри. нямаше недоумнение. Рабо
тниците, които и без това имат 
малки лични доходи, тежко би 
ха отделили от устата си за ку
рса по шиене.

тителюи шевни маши-

имат

По воичко личи, че инте- 
казвам.ресът е голям,

— Действително е голям. Ве
че почти всички кроят и ши
ят. Погледнете — тук има же
ни от 16 до 60 годишна възраст. 
Най-старата е Петрана Яниче-

Невля и-
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XXX — Ние сме както и останали-
и грешим и у-те ученици 

чим, — казва Олга Костова, ко 
ято иска да научи и този зана
ят. Това бе казано така обик
новено и простосърдечно. В хор 
се смеят и отговарят. Действите

Теснотия. Между масите и 
„Багат” машините курсистките 
едва се промъкваха. По масите 
п столовете — платна, линии, 
тебешири и ножици А над ма
териалите — прилежни посети
телки. Между тях се намира и 
епециалистката, учителка по 
шиене и кроене Юлиана Жив- 
кович, от Ниш. Вече един ме- 
гс-це и половина е тук До края 
на курса остава още толкова. 
Вече на първ поглед впечатле 
.шего е забележително: тези же 
ни и девойки приляга? от съ
рце да извършат оаботата как 
то трябва Като се започне от 
редовното посещение на часове 
те до педантното извършаване 
на всяка ..операция”.

— Кой е организаторът на то 
зи курс?

— Предприятието за произве 
ждане на шевни машини „Ба
гат” от Задар — с клон в Ниш, 
в съгласие с Градското друже
ство на женете в Димитровград, 
— каза Юлияна.

— Без да знаят да шият, же 
нете не искат да купуват маши 
ни. Затова и започнахме така. 
Първо ги обучаваме, а после те

л.но се чувствуваш като между 
ученици. Нещо ги сплотява и 
отговарят като една — сложно. 
Така се изгражда 
съзнание. Достатъчно е интере
сите да свържат хората и ето 
колектив.

Накрая една от посетителки
те поиска да напиша, че тях
ната учителка е толкова добра, 
че във всичко всеотдайно им по 
мага. Помага им да научат кол 
кото е възможно по-добре вси 
чко, което се отнася за кроене
то и шиенето, 
упоритоот, издръжливост и спо 
собност па научи и други. Из
глежда Юлиана притежава вси 
чки тези качества, затова 
неен адрес се отправят толко-

Ето пример на мнозина селя- 
които също така „изкарват” 

правдата в съда не с години, а 
с десетилетия.

колективно

В. ВНа един от
ва. Сега вече се явяват и от се 
лата. В началото не знаели. А- 
ко наесен има достатъчно инте 
ресуващи се в Димитровград ще 
бъде организиран още един та
къв курс. Трябва да бъде ор
ганизиран пак в града, защото 
в селата няма условия- А така 
те идват в града, квартируват 
тук или пък пеша се връщат 
на село и научават действител
но полезни неща, — говори Ю-
ЛИЯНЗ.

научи сама да им шие. Защо да 
плаща? Мъжът й я довежда на 
курс, когато трябва, с автомо
бил, а с нея идва и Нада Коле
ва. Тук е и Бранка Тодорова, 
домакиня. Нейният мъж е учи 
тел в Петерлаш. Гордана Андо 
нова завършила VII клас на ос 
новното училище, Миряна Ми
тич е домакиня, а мъжът й ра
боти в паспортния отдел. Мъ-

а това изисква

по

М- Бакичва похвали.

XXX

Половината от сегашните по
сетителки са от близки и по-

ОБСЪЖДАНЕ НА ТЕЗИСИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

За равноправно положение на училищатаСЪВЕТИ НА ЛЕКАРЯ

Състоялото се към края на ми 
налия месец разискване върху 
тезисите за развитие и усъвър- 
шава-не системата на образова
ние' и възпитание в Сурдулица 
събра директорите на училища
та, председателите на работни
ческите съвети, секретарите на 
образователните общности 
председателите на съветите за 
образование от общините: Боси
леград, Владичин Хан и Сурду
лица Съвещанието бе оргаиизи 
рано от просветно-педагогичес
кия завод във Враня, а в рабо
тата взе участие и Душан Стой- 
кович, представител в съюзно-

вече,
който говори за тезисите и ги 
свърза с оная част от Насоки
те, която се отнася до образова
нието, физическата култура и 
културата.

Изтъкна се, че повече от два 
месеца ни делят откак са -нами
рат тезисите на публично обсъ
ждане, а в тези три общини не 
е устроено никакво общо разис
кване върху тях. Същевреме
нно бе казано, че твърде малко 
участвуват ония „от долу” 
съставянето на такива 
менти. а сетне ги критикуват.

Участниците в дискусията се 
спряха върху някои общи про
блеми на учебното дело — ра
ционализиране на учебната мре

жа от полувисши и висши уче
бни заведения и факултети, 
съгласуване на тая мрежа с 
нуждите на стопанството, соци
алното положение не смее да 
бъде пречка на талантливите и 
способни ученици и пр. и пр. 
Но същевременно бяха изтък
нати и някои конкретни проб
леми за учебното дело в тези 
три общини — самоуправление
то все още е формално, тъй ка
то не се работи по системата на 
дохода, нито пък се прави раз
пределение на личните доходи 
според резултатите на труда, 
не се спазват програмните ак
ции, а винаги се запазва мина
логодишното равнище. А как
то каза един от участниците 
„ние не сме на миналогодишно
то равнище със знания, трудов 
стаж, нето с цените 
материалните услуги”.

Освен това участниците

нализира, а от друга страна вси 
чки способни ученици равно
правно да могат да участвуват 
на приемните, без оглед от коя 
община идват.

Бе казано още, че тезисите 
трябва да наблягат върху юго- 
олавоки минимум в учебните 
п-ропрами и планове, както и у- 
чебниците, така че учениците 
преминавайки от едно в друго 
училище да разполагат с нуж
ните знания.

Също така участниците в раз 
искването не се съгласиха прос
ветно-педагогическата служба 
да има само педагогическо-ин
структивен характер, а се зас
тъпиха да й се разшири компе 
тенцията и да изпълнява рол 
ята -на контрольор-управител, 
което в проектоначертанията 
на тезисите се отхвърля.

След обстойно разискване и 
повече мнения и предложения 
бе заключено, тъй като разиск
ването върху тезисите ще трае 
до края на годината, в началото 
на новата учебна година — 
1968/69 да се устроят поне още 
лве подобни разисквания, а пи- 
омено да- се доставят всички за
бележки, предложения на съот
ветна комисия при съюзното и 
културно-просветно вече.

Ползвайте лятното слънце
Слънцето е най-големият приятел на нашето здраве, 

ако правилно се използва. Основното е да започнем да правим 
слънчеви бани поне два пъти дневно по 10—15 минути, преди 
обед около 9 часа и следобед около 4 часа. Тогава 
лъчк са най-благоприятни за слънчевите бани. Около 13 и 14 
часа лъчите падат почти перпендикулярно - и най-силно из
гарят кожата. След като организма се приспособи към слънце
то можем да останем и по цял ден- Ако тези съвети не се спа-

и
слънчевите

зват, може да изгори голяма част от тялото, а това е болно съ 
стояние на организма, както много други заболявания. Когато 
стоим облечени дълго време под действието на слъчевите 
можем да получим слънчев удар, което е вече много сериозно 
положение.

лъчи
то културно-просветно

На морския плаж, край езерото или реката, почти нико
га не се случва хората да получат слънчев удар, защото от- 
време-навреме се къпят, а къпането е един от най-полезните 
летни спортове. За тази цел трябва винаги да използваме чи
стата вода. А тя е чиста в морето и езерата, докато речната 
вода се замърсява. Достатъчно е само да споменем, че нечисто
тиите от градските канализации и касапниците отиват в реки
те. Затова никога не трябва да се къпем в забрапените от страна 
на санитарния контрол райони. През последно време в много 
списапия се пише, че слънчевите лъчи през тази година ще 
оказват известно вредно въздействие на организма. Това се 
отнася само за сърдечно болни стари хора и боледуващи от 
кръвно палягане. При всички останали правилното използване 
на. слънчевите лъчи е от огромно значение за укрепване на 
здравето.

на стоките,

в ра
зискванията изтъкнаха, че от 
страна на обществото трябва да 
се осигурят минимални условия 
на всички училища в Югосла
вия, особено за основните учи
лища, където образованието е 
задължително. Средните пък у- 
чилища би трябвало да бъдат 
под компетенциите на републи
ката, за да се разбие затваря
нето в общински рамки, същес
твуващата мрежа да се рацио-

в
доку-

Д-р Никола Цветков

М. Величков
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нова“ самодейност
Какво представлява самодейната културяо-художе

ствен?, активност? Може ли да говорим за всеобща криза 
па самодейността? Допринасят ли самодейците за прог
реса на обществото и как се цени обществената им дей- 

днес? Дали материалната заинтересованост на гра
жданите-производители отрича самодейността?

Ето само част от въпросите, които ежедневно си пос
тавяме, когато стане дума за самодейността и нейното

пост

място, роля и значение.

Новата гимназия в Босилеград на сцената да види себе си, да 
препознае дял от своя живот и 

вземе поука. Ето защо, 
„плакане” за „старите, 

добри времена” ще трябва да се 
самодейност, 

по убедителност

Свидетели сме как от година 
на година самодейността губи 
от своя темп, разнообразието, 
та дори и от качеството- Без ог
лед дали става дума за театрал
на, танцова или музикална са
модейност. Културно-просвет
ните институции, специално 
културно-просветната общност, 
в Босилеград изчерпва дейнос
тта си с поддържане на киното 
и градското читалище и библи- 

ство представители в образова- отека. В Димитровград положе- 
телна общност, а другият — ме- нието е за нюанс по-добро. Не 
жду самите основни училища. зарад по-добро материално, ка- 
Някои оановни училища — ка- дрово и др. положение на са- 
то това в Бистър, а то твърди, модейността, а зарад богатата 
че в същото положение е и гор традиция, която все още не пре- 

не са получи- съхва, макар че е секнала зна- 
средства, чително.

за повишен интерес към този 
вид дейност. Налага се обаче 
да се запитаме: дали пак 
вървим по старите пътища или 
ни трябват нови начини, фор 

съдържание за културно-РАЗНОГЛАСИЯ ПО РАЗПРЕДЕ 

ПЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА
ще да си 

вместо

създаде такава 
която поне 
няма да отстъпва пред преста

ни предлага

ми.
художествена изява.

На всички е ясно, че по ста
рому не може да се върви- Из
минаха повоенните романтично- 
приповдигнати години, когато в

и да е 
самодейците

вленията, които 
телевизията, радиото, 
професионалните културно-ху
дожествени дружества. А това 
значи намиране на такива фор- 

художествена изява, кои
то ще действуват искрено, със 
сравнително високо художест-

дори и

отсъствие на какъвтоМакар че тази година
дело в Босилеградска 

.оощкмга се предвиждат над 40 
милиона ст. динара повече от 
лани — общо 285.571,100 дин- — 
някои училища още през пър
вото полугодие западнаха в тру 
дно материално положение. За
това вече няколко пъти са пра
вили изчисления как да стаби
лизират положението си, без да 
са успели да решат проблема за 
средствата. Причината за труд
ностите те виждат в -неправилно 
то разпределение на- финансови 
те оредства от образователната 
общност.

Първият недоволен от подял
бата на средствата е гимназия 
„Иван Караиванов”. Тя се наме 
ри в неравноправно положение 
по отношение на основните учи 
лища. В гимназията — казват 
директорът Любен Рангелов и 
председателят на Съвета на тру 
довата общност Стоян Станков 
— още при изработването на ме 
рилата за разпределението гим
назията бе поставена в неравно 
правно положение. Предвиде
ните точки в проекта за мери
лата не й даваха онава място, 
което заслужава като единстве
но средно училище в общината. 
Напротив с много елементи тя 
е приравнена към основните у- 
чилища, а в някои неща е и под 
тях.

за у- културен живот, 
запълваха празнините в кул
турната дейност. Повече масо
ви, отколкото качествени, тези 
представления пленяваха с ис- 
пренносттаи наивното вярване, 
че културните нужди на граж
даните са задоволени. В тези го 
дини самодейността доживя ра-

чеоното ми за

ве-ното си качество.
По тоя начин може само да 

говорим за „стара” и „нова’’ са
модейност. Ако преди зрителят 

задоволявал и с най-скром-
нолисинското 
ли най-необходимите 
докато други — Босилеград и 
Порна Любата

Промените в начина на живот сцена, днес той иска сцена-зцвет и изигра твърде значи-са получили 
повече, отколкото им следва. 
Като ключ при разпределянето

през последните няколко годи

на средствата между основните 
училища е бил взет клас или 
паралека от 26 ученици. Спо
ред този ключ, значи с 26, би
ли делени, учениците на всяко 
училище и по тоя начин е по
лучаван определен брой парале 
лки или класове. Този ключ 
разделил основните училища на 
три групи: първа — която има 
повече паралелки т.е. класове 
с по-малко от 26 души, а това 
значи и повече учители, които 
не по своя воля работят с по-
малко ученици и полагат тол
кова труд, колкото и онези, ко 
ито работят с 26 или повече; 
втора група — училища, на ко 
йто броят на паралелките по 
ключа от 26 и действително съ
ществуващите се съвпаднал и 
затова те минали без особени 
проблеми в разпределението; 
най-сетне трета група — учили 

на които ключат от 26 в разща,
пределението на средствата пре 
дставил повече паралелки и 
класове, отколкото съществуват 
действително. Това станало с 
онези училища, които имат кла 
соге и паралелки с повече от 
26 ученици. При изчисляването 

увеличаване на броя

Гимназията се обърнала към 
комисията за изработване 
мерилата и е предложила кон
кретни изменения- Обаче иска
нето на гимназията не е прието

на

от комисията, нито за това е ос 
ведоме-на скупщината на образо 
вателната общност, когато е при 
ела мерилата. От това гимнази 

прави извод, че нейното

дошло до 
на паралелките и броя на зае
тите в училището с по някол- 

това им обезпечило Всс по-малко сг. самодейцитеко души, а 
повече средства — значи за кла 

паралелки и за учите- 
не съществуват в то

ята си
неравноправно положение про
излиза от тежнението на основ 
ните училища, чиито представи 

мнозинство в образова- 
общност, да си обезпе-

та да му допълни амбиента, а- 
ко преди можеше да поднесе и 
газена лампа, днес той иска све 
тлинни ефекти и пр- Това вече 
не са само „технически” еле
менти на изпълнението, да ре
чем на една пиеса, но съставка* 
която също има своя стойност 
и се цени от зрителя.

Обаче,, това са така да се ка
же „периферни” въпроси. Съ
щността на „новата” самодей
ност трябва да се отрази в чув 
ствително материално заякване 
и материални възможности, ра
бота на квалифицирани спе
циалисти в отделните самодей
ни отрасли, осъвременен репер
тоар, вълнуващ зрителя и вяр
но пресъздадена жизнена исти
на. Днешният зрител е много 
по-взиокателен, той е и крити
чески повече настроен, защото 
начинът на живота му е нало
жил критически да се отнася 
към всичко. Преди важен беше 
лозунгът. Днес лозунгът не са
мо се чете, но се гледа и как е 
написан.

Значи .зрителят е напредвал, 
той се е развивал с обществото, 
нему е отегчително всяко прини 
зяване на живота- Посещава
нето на качествени самодейни 
изпълнения потвърждава, че 
интересът у него съществува. 
Само тоя интерес трябва да се 
заинтригува, да му се презенти- 
рат стойности, които няма да го 
разочароват, когато напуска за
лата, а ще го задължат да 
дойде и друг път.

телна роля; създаде известен 
вкус у гражданина-зрител.

Днес действително може да 
говорим за упадък на самодей
ността. Но на онази самодей-

сове и ни, различните нови интереси 
и бързият ритъм на живота без
спорно влияят върху самодей
ността. Съвременните достиже
ния в техниката, специално те
левизията, отвлякоха внимани
ето на гражданина-зрител и 
гражданина-самодеец от сцена
та и го затвориха в уютна дома 
шна обстановка. Но човекът е 
обществено битие, а нуждата от 
самодейност се изостря все по
вече. Даже можем да говорим

хХХХХХХХХХХХХХХХХ'ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХЧХХЧХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХчХХ\

ли, които 
ва училище Между тези учили 

това в Босилег-тели са ща се посочват
Горна Любата.телната

чат възможно повече средства, 
без да имат .предвид действител 
ните нужди на гимназията.

При конкретното разпределе-
към 

Ней-

рад и „„„В мерилата има и други еле- 
които след прилагането 

явяват като спорни, дори 
Така

години.пост от следвоенните 
Защото вкусът на гражданина 
— културен потребител — вече 
е изграден, той не се задоволя-

менти, 
им се
нереални и безпочвени, 
например в тях се предвижда 
за работен стаж до 15 години 
по един поен за година, а за 

работници над 15 го- 
се предвижда нищо. 

становище се е изхож- 
на та-

ние тази несправедливост 
гимназията продължила.

конкретно изработе 
ната програма и размера на раз 
ходите за осъществяването й, 
който възлизал на 54 милиона 
ст. динара, не е приет цялостно- 
В сравнение с миналата година 
гимназията предвижда увеличе 
ние от 9 милиона стари динара. 
В едно общо увеличение за У- 
чебното дело от над 40 милиона 

че увеличението на 
Обаче при

ва с полукачествено изпълне
ние, а не вярва вече и в наив
но-романтични, 
ки заблуждения. Днес той иска

ният иск с идеалистичес-
просветни 
дини — не 
От кое
дало при изработването 
кива критерии не ни е извест- 

известен брой просве- 
с това и учи- 

иеосновано 
е без-

ТЕАЕГРАМНИ БАСНИ
но, но че 
тни работници, а 
лиша, действително 
са онеправдани

АВТОБИОГРАФИЯ
Накарали ярето да напише автобиография. Ярето мисли

ло, мислило и накрая написало: „Аз съм от стара коза яре”.— това
— считат,
гимназията е реално.

мерилата и елемен 
нейното

СПОРНО.
Също така и в 

на училищата по 
зависимост 
които даден учител 
вее. съществуват 

С тази статия

групирането 
категории, в 

при
работи и жи

забележки, 
нямахме наме-

ПРИНЦИПНОСТ
Обвинали кавала, че овири фалшиво. Това наложило о- 
дупки да се съберат и да разгледат работата на деветата

лагането на 
тите, които определят

отношение на пл« 
се държало 

на каД

от условията, семте
дупка.

ст. динара в
При това не

сметка за увеличението 
рите в гимназията, обезпечал 
нето на специалисти по всички 

обзавеждането на

ПОЗНАНИЕ
Два шарана си говорят на язовирното дъно:
— Ти какво, разбираш ли от чйрвои?
— Аз ли? Не! Брат ми разбираше, преди да го изтеглят

правим преценка за 
в учебното де

на. рение да
разпределението
ло — между учебните заведе- 

Босилеградска община, а 
компетентни

горе ■..ния в
да заинтересоваме

този въпрос да се изкажат 
на „Братство”, 
полза не само

предмети, за 
библиотеката и кабинетите, от 

нейното съгцеству
КЪСМЕТ

Веднъж петелът нямал работа и си казал:
— И без друго съм красив, ако взема да си измия краката 

— цена няма да имам!
И скочил в коритото, откъдето кокошките пиели вода, та

те по
иа страниците
Това Ще бъде от 
за училищата

което зависи
ване.

Но не само 
доволна от

гимназията е не-
разпределеяието на

образование-
от Босилеградска

си ги измил.
По това време влязла стопанката да избере кокошка за 

клане. Гледала, избирала, пък като видяла петела, си рекла: 
„Я да му тегля ножа аз на него. Тамаи са му измити кра

ката ...”

и за тези от д-РУта община, но
общини, които разрешаватсредствата за

Разногласията по този въпрос 
фронта: единият е 

и основните

гите
подобни проблеми.са на два 

между гимназията Йордан ПОПОВ Ст. НиколовМило Присойски
имат болши-училища, които Страница 7
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Димитровград

Заловени контрабандисти 

на револвери

Когато .минатази достоверна случка у- 
частвуват един положите
лен герой — образец на 

морално извисен човек и носи 
тел на най-хумамните качества
— това съм аз, една личност, 
на която още не са изкоренени 
буржоазните останки независи
мо от железничарската й уни
форма, и едно съвременно пра 
се, съвсем индиферентно към 
погазения морален кодекс на по 
вия човек, но съвсем не и без- 
дейшо към разигралите се съ
бития.

С две думи, аз го купих от ед 
на свинеферма на старо чрез 
приятели и с ритници го подка 
рах към гарата, за да се качим 
но влака и се приберем в къ
щи, като сладостно си предста
вях как ще си го угоя и пос
ле ще се отдам на безпаметно 
веселие над опечените му тле
нни останки. Но още в начало
то на пътя то показа навици, 
съвсем неотговарящи на възра
стта и опитността му, отказа да 
се подчини на заповедта ми да 
крачи все напред и напред и 
да се обръща на завоите и лег 
на. Аз грижовно го поносих сто 
тина метра на ръце, но каталя 
сах и го изтървах върху чакъ 
ла, откъдето то излезе със сма 
чкана зурла, но все така с не- 
прекършена воля. Разбира се, 
не му се дадох, защото всеки- 
му е ясно докъде ще я дока
раме, ако вземем да се даваме 
и на последното прасе, и го вър 
зах с колана си през врата. 
След като го влачих около по
ловин километър, както Ахил
— Хектора, разбрах, че във вди 
гнатия облак прах съм се от
клонил от шосето и съм дра
снал през някакви ниви. За го
лямо мое удивление обаче то 
все още беше живо. После из
тича пъргаво пред мен и се 
хвърли храбро в полупресъхна 
лата рекичка-

— Излез оттам, Жельо! — му 
извиках свирепо, защото не му 
знаех името.

Но то, изглежда, изпитваше 
райско блаженство да се раз- 
хлажда в зверската горещина и 
по никакъв начин не даваше 
да си издума за тръгване. Ко
гато най-сетне ми се удаде да 
го измъкна оттам, прасето бе
ше порядъчно настинало и ед
на остра дизентерия го разси
па през целия път до гарата.

Купих му детски билет и без 
инциденти се настанихме в ед
но купе за непушачи. Прасето 
изглеждаше доволно от съдба
та си и с апетит изяде сламе
ната шапка на една много къ
согледа студентка, която отива
ше на море и не носеше очи
ла, за да не изгуби чара си. Тя 
на слизане безрезултатно 
рси шапката си, но и през ум 
не й мина дори да обвини „ 
лото булдоче”, както нарече пра 
|сето, тъй като по причина на 
..гореспоменатото късогледство 
не можа да удостовери прина
длежността му към обидния 
вид на животинското царство. 
Въобще винаги съм казвал, че 
е голям късмет човек пътува с 
хора, на които първото чувство 
не им е в ред!

И молсе би така необезпоко
явани щяхме да стигнем до до
ма, ако не беше влязал кондук- 
'срът. Той събуди железничаря

в ъгъла, таксува студентката и 
когато прасето се опита да при 
влече вниманието му върху се
бе си, като помириса краката 
му, оня клекна от изненада и 
изрева диво:

— Ама то е живо!
— Разбира се, че е живо — 

потвърдих аз, въпреки че до
сега ми даде сто повода, от ко 
ито само един е достатъчен, за 
да бъде мъртво.

Кондукторът бавно се изпра
ви, лицето му се изопна в о- 
фициална гримаса и със сух 
глас ;/.1И заяви, че или трябва 
да сляза на другата спирка, или 
да изхвърля прасето, или той и 
двама ни ще изхвърли от про
зореца. Много оплетена работа! 
Аз язвително се заинтерсувах 
дали г« този влак прозорците са 
само за тази цел и го подканих 
оам да изпълни заканата си, ка 
то прекрасно знаех, че през ля 
тото е абсолютно невъзможно 
да се отвори който и да е про 
зорец на влака, докато през зи 
мата е обратно.

Тогава той благосклонно ми 
разреши да го метна през вра
тата, като не пропусна да от
бележи, че тази отстъпка не 
трябва да се таксува като от
стъпление от служебния му 
дълг, а като човещина!

— В никаквъв случай! — ка
зах аз твърдо 
случай не ще позволя по наши
те родни железници да се ши
ри и цъфти като бурен дискри
минацията спрямно определен 
вид животни. Докато кокошки, 
пуйки, патки, зайци, гълъби, 
юрдечки и други могат да пъ
туват законно, то и прасетата 
имат пълното право да предя
вят претенции за жизнено про

половин час 
онзи не се върна, започна да 
ме яде безпокойството, 
му иавлякал страшни неприят
ности и сега сигурно убеждава 
големите си приятели да прие
мат

и

че съм

съжителството с прасето, 
но онези са непреклонни и ста
ва бой с ножове, защото 
лезничарят не иска да отстъпи 
посрамено и да остави прияте
ля си

и же-
На граничния преход при 

Градини на 4 голи т.г. митнича
рите отнеха 97 револвера и 9.300 
патрона на двама ирански гра
ждани, които се опитали да ги 
пренесат в Иран.

Митничарите намерили в ле
ката кола „БМБ” 876-3-1908, на 
Али Абдламира от Иран 47 ре
волвера „чехословашка збройов 
ка” и 5.000 патрона-

След няколко минути митни
чарите открили още един кон
трабандист. В автомобила на 
Калафа Шакир, също от Иран, 
намерили цял арсенал на ре
волвери и патрони — 50 револ 
вера „чехословашка збройовка” 
и 4.300 патрона за тях. Али и 
Калифа се опитали да ги пре
несат в Иран и там да ги про-

дат за окъпи пари, понеже съ
щите купили в Западна Герма 
мия твърде евтино. Те изпол
звали всички фабрични празни 
ни в автомобилите, като напра
вили няколко „бункера”, които 
твърде умело замаскирали. Ко
мисията за митнически наруше 
мия в Димитровград наказа кои 
трабандистите: Али Абдламир с 
18 хиляди нови динара, Кала
фа Шакир с 19 хиляди нови 
динара.

Пред митницата в Димитров
град се намират няколко леки 
коли, които са отнети зарад кон 
трабанда на муниция и оръжие 
от Германия за Турция и Иран.

мен измамен в не
го, а ония го намушкват и го 
изхвърлят под релсите, карат 
прасето да глътне копчетата му, 
за да прикрият всички следи, 
след което и него надупчват без 
жалостно като карнетка и го
мятат навън.

И като зарязах невъзпитано 
студентката, отидох във фур
гона, за да се заинтересувам за 
участта на моя благодетел, но 
там ми казаха, че въобще не са 
виждали такъв човек и добре 
би било да не се преуморявам 
умствено, защото в края на 
краищата работата край няма.

От разпитаните набързо оче
видци само една баба твърдеше 
със сигурност, че видяла един 
железничар, прегърнал нещо 
розово, как скочил в движение 
от влака, но ги взела за младо 
женци и не извикала, защото 
от снаха си знаела, че не бива

Ц. Б

На последната сесия на Об
щинската скупщина в Димит
ровград казаха и следното:

— Различни превозчици без- 
-- препятствено разнасят по села

та вино и го продават. Носят и 
други стоки и ги продават 

Значи, незаконна работа. Ъ 
Казаха и следното:
— Макар че цената при из

купуването на добитъка сега е 
много по-низка, отколкото кога 
то бе формирана 
цените на месото в двете касап 
ници в Димитровград не се про 
менят.

Значи това не е незаконно. 
Обаче и на едните и на дру

гите, както се вижда, секира- 
та е паднала в мед.

да се меси в живота на млади
те, пък и не била сигурна, че 
нз се е излъгала, а нямала па
ри да плати глобата за внезап
на спирачка. Тя се тюхкаше и 
вайкаше „кешки да бях каза
ла, че да не ти отиде зян пра
сето”, но това съчувствие не ме 
сгряваше, защото идваше къс
но, а и от опит знаех, че от пра 
се всичко може да се очаква и 
човек трябва да е много вни
мателен в такива случай.

От железничаря ми остана са 
мо омазнената му фуражка ...

Като разправям историята на 
познатите си, никой не ми вяр
ва, че е истинска, и ми приз- 
пгзат възхитено, че съм станал 
голям лъжец. Не помага дори и 
вещественото доказателство !

То така се изхитриха вече хо 
рата, че не вярват даже и на 
една фуражка .. •

община, защото уж нямало дос 
татъчно бикове за разплод.

За да покаже, че в това отно 
шение кооперацията е вложила 
съответни усилия, цейният пре
дставител каза:

— С биковете за разплод в 
кооперацията положението не 
е така лошо.

Ако това е така* тогава мо
жем да очакваме увеличение 
на изкуването на месо.

В никакъв

странство.продажната, Но не и тук, в купе вто-СЛЕД 20 ГОДИНИ
ра класа!

Окончателно разсъненият жеПреди двадесет годили дими 
тровградчани по-инак мислили 
за своя град: правили алеи, за 
саждали липи, искали градът 
им да има достатъчно зеленина. 
Сега, след двадесет години, за
почнаха да унищожават онова, 
с което някога се гордееха: ка
стрят липите и другите дърве
та и унищожават зеленината в 
града- И няма кой да сложи 
край на това.

лезничар неочаквано взе моята 
страна и каза, че лично той е 
имал десетки случаи, когато не 
едно а стотици прасета са во
зени на цял влак за износ.

— Но не и във втора класа — 
обезкуражено каза кондукто
рът.

— Даже и в първа! — излъга 
железничарят, без да трепне.

Скандалът назряваше. Кон
дукторът обеща да доведе на
чалник влака, а аз му обещах 
да ги уволня и двамата, понеже 
не ме знаят кой съм и имат къ
смет, че съм си забравил доку 
ментите. *

Тогава железничарят стана и 
ме помоли да му оазреша да оп 
рави работата. Щял да заведе 
прасето във фургона за багаж 
— там всички му били големи 
приятели, и чак на последната 
гара ще ои го взема, без

БИКОВЕ ЗА РАЗПЛОД

Положението на пазара на 
селскостопански продукти, осо
бено на месо твърде е лошо, 
Казват, че една от причините 
за това е недоброкачественото 
месо и поради взискателния 
вкус на потребителите месото 
на бушата слабо се търси. До 
това положение се стигнало по
ради влошаването качеството 
на говедата в Димитровградска

Някога съвсем инак работили 
за бъдещето, а сега някои това 
по-инак си представляват. За
ради бъдещето нали не трябва 
никой да бъде наказват за нас
тоящето. С СПИРИДОНОВ

М. Б.

ГАТАНКИ ТЪ- да

По-бяло от снега и по-бистро от мляко?
Що е то? (Ден)

платя нито стотинка, ако не се 
смята почерпката, и то ако на 
меря за необходимо. Щял да ги 
излъже, че е негово, и те щели 
да го гледат до края на пътува 
нето като първа рожба — таки 
ва добри приятели му били.

Прасето тръпна покорно след 
благодетеля ни, а аз използувах 
обстоятелството, че съм сам, за 
да завържа задушевен и откро 
вен разговор, какъвто може да 
се води само във влака със сту 
дентката-

ми-

На огън гори, а не се изгаря.
Що е то? (Желязо) 

тиква: тя и яде, и гледа, иАз имам една 
говори.

Що е то? (Човешка глава) 
повече от сто очи, но с тях нищо неИма 

вижда.
Що е то? (Дърво) 

По водата гази, а дрехите си не пази?
Що е то? (Жаба)

Маймунката: Ура-а! Татко пристигна1
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