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Няма мъртъв сезон за 

политическата работаьЬягстПо Насоките на Президиума и Изпълнителния комитет на 
ЦК на СЮК и речите на другаря Хито но телевизията и пред 
конгреса на синдикатите естествено подтикнаха към по-дейна 
политическа работа и между населението на българската на
родност* На становищата в Насоките и мислите на другаря Ги- 
то трудовите хора навсякъде — и работници, и селяни, и ин- 

— дават пълна подкрепа. Същевременно навсякъде 
незабавно превръщане в дело на тези становища.

Кой трябва да бъде в челните редици?
Преди всичко комунистите, защото Съюзът на комунисти 

те е и най-отговорната идейна сила, която се бори за изграж
дането и усъвършенствуването на самоуправителната демокра
тична система, за провеждане на стопанската и обществена ре
форма. -

И докато на различни равнища се развива трескава дей
ност, за голямо съжаление, трябва да констатираме, че в най- 
основните клетки на Съюза на комупистите в Босилеградска 
община все още се стои на място. В местните организации в 
Горна Любата и Горна Лисина все още не са устроили пито едно 
събрание, което значи, че още не са пристъпили към разработ
ване на Насоките. Дават се оправдания, че сега е работен се- 

заети, че мнозина заминали на годишна по-

ВЕОТицц НА ГФЛГЛУОУАТА иАРОДЛОСТВ СфР ЮГОСЛАВИЯ ; телигенти 
се очаква

БАБУШНИЦА

СКС - АКТИВЕН БОРЕЦ ПРОТИВ 

НЕСОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО
Почти целият месец юли 

мина в Бабушнишко под знака 
на оживена дейност в претво
ряването в дело Насоките и 
думите на другаря Тито по теле 
визията и пр. Воички обществе 
но-политически организации, а 
особено Съюзът на комунистите 
и Социалистическият съюз, са 
решени дейно да се включат и 
застъпят за конкретно прило
жение на Насоките. В това отно 
шение заслужават внимание ак 
ционните им планове, в които 
ясно и конкретно се посочва ка 
ква задача предстои на органи
зациите в настоящия период.

В програмата на общинската 
конференция на ССРН напри
мер, изхождайки от значението 
и актуалността на обществено- 
политическата проблематика се 
предвижда разглеждане на:
■ обществено-политическата от
говорност на носителите на об
ществените функции.
■ проблемите и явленията в об 
ластта на личния труд и място
то и ролята на данъчните ор
гани и институции.
■ проблемите и явленията във 
връзка със заемането, положе
нието на печалбарите и пр.
СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ 
— АКТИВЕН БОРЕЦ СРЕЩУ 
НЕСОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ ЯВ 
ЛЕНИЯ

из- на реформата и Насоките в са_ 
моуправителните, производстве
ни и търговско-услужни органи 
зации, както и в земеделските 
кооперации на село.

Конкретно: трябва да се даде 
оценка на прилагането на закон 
опредиисанията, 
на мерки от страна на инспек-

Освен тези задачи в акцио- 
нния план поотделно за всяка 
трудова организации и ведомс
тва е казано върху какво тря
бва да се спрат и накъде да 
насочат своята дейност. Така че 
в общи черти можем, да кажем, 
че Съюзът на комунистите се 
яъяеа като основен двигател и 
насърчител за конкретни 
ции на комунистите и останали 
те прогресивни сили в Бабушни 
шка комуна.
ПРЕДСТОИ КОНКРЕТНО РЕ
ШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ

зон, че хората са 
чивка и пр.

В дадения случай това не може да се приеме като оправ
дание. Ако събранието добре се подготви от страна па^ръковод- 
ството на местните организации, заетите с полска работа няма 
да загубят много време. От друга страна събранията могат да сс 
насрочат по време, когато болшинството членове могат да при-предприемане
съствуват.

Не са похвални и резултатите на местната организация 
на СК в Босилеград, където първото събрание (което същевре
менно било и първо изобщо след изборното) било насрочвано, 
два пъти: първият от около 200 членове дошли само 40, поради 
което било отложено. Вторият път дошли 90 души. Понеже би- 

болшинството от членовете не са прочели

ак-

ло констатирано, че 
Насоките, първо били прочетени, а сетне започнали разисква
ния. Значи и на второто заседание присъствували по-малко от 

Затова секретариатът взел решение да сеДосегашната дейност обаче на 
всички обществено-политически 
организации повече се състоеше 
в това да се определи начина 
и да се уточнят нещата, които 
се считат за отрицателни явле
ния и несоциалистически проя
ви. Разбира се, цялата тази дей 
ност изхождаше от конкретни 
положения.

На предстоящата дейност тря 
бва да разобличи в пълния сми 
съл на думата всичко, което се 
явява спъващо в обществено 
движение на тази комуна. Без
спорно, изостаналостта е значи
телно допринела щото много не 
социалистически явления, отри 
цателни прояви и под. по-рязко 
да се манифестират и открият.

Ето защо, след договорите, ко 
ито се състояха в трудовите и 
другите организации, след дава 
не подръжка на Насоките и яв
но определяне за тях, предстоят 
конкретни акции на конкретни 
случаи и явления.

половината членове, 
устрои специално събрание с онези, които не присъствували, че 
и те да се запознаят с Насоките.

Но дали секретариатът може да се задоволи само с това 
заключение? Дали не би било по-добре по-сериозно да се обсъ 
ди това явление. То говори за неотговорността на известен брои 

най-новите задачи на Съюза на комунистите и начленове към
всекн член поотделно.

Ако някога е могло да се гледа през пръсти на неотговор- 
и неактивността на отделни членове, пък и на ръководно стта

ства или членове на ръководствата на СК, в настоящия момент 
това е изключено. Защото членовете на СК трябва да са 
ду първите, да бъдат най-дейни в акциите за осъществявапе- 

Насоките, което е единствен начин да потвърдят своята

меж-

то на
привърженост към програмата и политиката на югославските 
комунисти. Всяко друго отношение е несъвместимо с революцио 
ншгге му задачи и стремежи — с генералната му линия.

Миле ПрисойскиПаметник на загиналите бойци 
в Бабушница

Шестият конгрес — в делоционните и данъчни органи сре 
щу неоснованото забогатяване, 
безправната работа, спекулата 
и неплащане задълженията към 
общността.
■ разобличаване на явленията: 
мито, корупция, злоупотреба на 
служебна длъжност, както и пре 
дггриемане на енергични мерки 
за премахване на стопанския 
криминал и пр.

Според акционната програма на 
Съюза на комунистите предсто В Димитровград тези дни се състоя заседание на предсе

дателството на Общинския синдикален съвет, на което бе изгот
вена програма за работа във връзка с решенията на Шестия

ящата дейност на тази органи-, 
зация, преди всичко, се съгла
сува с дейността на другите об
ществено-политически органи
зации, а освен това ще трябва 
конкретно в стопанството и дру 
гите да проследи неправилнос- 

и предприеме конкретни

конгрес на .синдикатите.
В програмата като първостепенна задача се поставя — да 

се раздвижат синдикалните подружници 
като

по предприятията
по-внергично се пристъпи към изготвянето и приемането

на нормативните актове
Ще се обсъжда и въпроса с приемането на стажанти на

М. А.тите
мерки за тяхното превъзмогва- Ст. Н. работа.
не.

В плана се предвижда:
■ дейност на комунистите за вк 
лючване 
производители и останалите тр 
удови хора за

•— За неправилно настаняване 
на работа на приятели, роднини 
и протежета.

— За безправна работа на за
наятчии. За какво ли не, което 
трябва да се махне зарад нас 
и Насоките.
Истината с една. Димитровград 

ско едва ли има незаконно пе
челивши от мащаба на големите 
градове у нас. Едва ли има зала 
ятчии, конто да са спечелили 
много със свой и чужд труд. На 
шите занаятчии са дребна ри
ба. Даже и големи хонорари ня 
ма н града.

Но посоченото в плана на пар 
тийния комитет го има и с яс
но изказване и акция трябва да 
помогнем и на комитета в на
стояването му да се махне нес
праведливото и лошото в наши 
те работи.

А махване на лошото няма, 
ако за конкретни работи гово
рим общо без посочване с пръ
ст. Само с посочването можем да 
се оправим, защото така ще въз 
ложим на компетентните да при 
ложат закона, правилника и На 
соките. А тогава ще може да се 
отменят някои .решения, които 
са приемани под давление и са 
били несправедливи, или да се 
поиска сметка от незаконно пе
челившите и спекулантите- от 
несправедливо наградените и ви 
соко платените.

Говори ли се конкретно и с 
посочване с пръст, ще се говори 
съгласно повелите на Насоките, 
които са наше искане и наша 
правда.

Не постъпим ли така, може 
пак да се разминем с правдата.

НА НАСОКИТЕ В ДИМИТРОВГРАДСКОПРОВЕЖДАНЕ
на непосредствените

НЕ СЕ РАЗМИНЕМ 

С ПРАВДАТА
ДАосъществяване

ДИМИТРОВГРАД

Хубава
младежка
инициатива

Ето, мина и заседанието на об 
щинокия комитет на СКС в Ди 
митровград и планът за осъще
ствяване на Насоките стана до 
стояние на всички комунисти и 
граждани.

Знае се вече къде трябва да 
се насочват силите за премах
ване на слабостите и опущени
ята, за да се върви и по-сигур
но, и по-бързо® целия живот на 
комуната. И да се върви без о- 
пасения, че хората ще недовол- 
ствуват от „неправдите”, „нес
праведливостите”, „връзките”, 
„протежотранията”, „задушава
нето на демократизма в самоуп
равлението” и лр.

Задачите, които възлага пла
нът, преразказани просто са:

— Да се установи какво е уча 
стието на производствениците в 
самоуправлението и то да се на 
сърчава още повече.

—'Работниците да кажат твър 
дата си дума по въпроса за ра 
зликите в размерите на работ
ните заплати.

•— Да ое подобрят кадрите в сто 
паяските организации, като са 
приемат млади хора, а ръково
дните места да заемат способни 
специалисти. При това да се. оп
рави начинът на приемането на 
хората на работа, като се изкл
ючат връзките и роднинството.

— Да се проучи има ли неза

конно спечелени имущества и 
да се предприемат съответни ме 
рки.

Едно од решенията на засе
данието е и това — сега нататък 
производственикът и граждани 
път имат думата. В колективи
те си, на партийни и други съб
рания, значи па определени фо
руми, а нс на улицата и в кръч 
митс, гражданинът комунист, 
производственик или само изби 
рател има думата. Ясно, откри
то може да разкритикува досе
гашните несъстоятелни мерки и 
система в приемането на работа, 
в даването на работна заплата, в 
работата на един или друг и в 
награждаването му за заслуги 
да изнесе данни за спекулантс- 
ки и други подвизи на хора, ко 
ито с такъв нечестен начин са 
си стекли завидно или малко бо 
гатство, без много труд, но и при 
малко бдителност на тези, които 
са длъжни да опират спекулата 
и незаконното забогатяване 
А след това енергично да се ис 

ка оправяне на положението. И 
да не става вече така.

Но правото си е право, а нави 
кът си е навик.

Правото да се критикува и ис 
ка уреждане е отколешно. Но 
много пъти е ставало така, че 
само с общи обвинения, без со
чене с пръст са разисквали мно

зина — и ръководители, и про
изводственици и избиратели. А 
явленията от които се оплаквах 
ме си оставаха до второ.

Някои зпаци и сега вече памс 
кват, че има опасност работите 
пак да нс се изкарат „начисто”. 
Пак се приказва с общите, че
сто слушани думи.

Казаха ми, че в секретариата 
на първата- партийна организа
ция в Димитровград се приказ
вало така:

— Има явления. ???? — Има 
някои хора. ??? — Някои хора 
отидат в чужбина с нови гуми 
на колата си и се връщат със 
стари. ???

А другаде се приказва пак със 
същия шаблон:

— Някои хора, които глава не 
ги е заболяла от това, са стекли 
цяло имущество с контрабанда, 
в която са впрегнали и домаш
ни, и познати. Тези хора имали 
много пари и в чуждестранни 
банки.

— Когато в съседната страна 
се понесоха слухове, че парите 
щели да се менят „някои хора” 
оттук си подбиха краката да 
игнат за влака, за да опасяват 
каквото могат от напечеленото 
с контрабанд.

Приказва се:
— За неправилно връчвани 

награди на „някои директори”

На 26 и 27 юли на димитров
градската гара ще се устрои по 
срещане на младежи участници 
в Деветия световен 
фестивал в София. На тази 
„среща на дружбата” димитров- 
градчани ще приветевуват деле 
гатите на Франция, Испания, 
Канада, САЩ, Португалия, Шве 
йцария, Аржетина, Чили, Бра
зилия, Дания, Гърция,
ГДР, Австралия, Австрия, Да
ния, Италия, Исландия, Ирлан
дия, Мавритания, Монако, Гана 
и Великобритания, които в о- 
сем влакови композиции ще ми 
нат през Димитовград.

Представители на димитров
градската младеж ще използват 
този случай и да се срещнат с 
делегати от 9 страни.

Участниците в Деветия младе 
жки световен фестивал на гара 
та ще приветствува Свободан 
Димитров, член на Общинския 
комитет на Съюза на младежта 
в Димитровград.

младежки

ГФР,

По време на престоя на гости 
те ще бъде дадена малка заку
ска. М. А. м. н. н.



Босилеград В БОСИЛЕГР АДСКИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Препоръки на ОС за 

провеждане на Насоките 

в комуната

СЛАБА АКТИВНОСТ В ПРОВЕЖ
ДАНЕТО НА НАСОКИТЕ

В стопанските организации в 
Бооилеградска община има го
ляма пасивизираност в провеж
дането на Насоките. Всичко, ко 
ето се решава от нашите най-, 
висши органи и онова което се 
решава на общииоко равнище 

- — си остава иепроведено.
В момента жива политическа 

активност водят Общинския ко 
митет на СКС и Общинската 
окупщииа. Но въпреки техните 
решения стопанските организа
ции не предприемат почти ни
що.

Досега 'пито една от тях не е 
устроила събрание и съобрази
ла своето положение с изисква 
нията ма Насоките. Сигурно е, 
че това ме е случайно. Това е 
опит да се задържи съществу
ващото положение. Например 
не се правят никакви опити за 
подобряване на квалификацио
нната структура на заетите. Вси 
чки си правят оглушки когато 
става въпрос за приемане на 
стажанти. Тук ясно проличава 
политическата неотговорност и 
на най-отговорните в стопански 
те организации. Едни открито 
заявяват, че ще приемат етажи 
сти; ако общината им обезпечи 
средства за заплати. Други са 
на мнение, че не им трябват. 
Трети търсят възможност да се 
освободят от тях. Затова дори 
търсят съгласие от Общинската 
скупщина. На последната общи 
иска сесия директорът на земе
делската кооперация в Босиле
град инж. Васил Захариев, ка
то отборник търсеше: — „Пред
лагам Общинската скупщина да 
вземе решение, съгласно което 
да се освободим от приемането 
на стажанти”. Предложението 
подкрепи и отборника — пред
ставител на лисинската коопера 
ция. Такова решение не се взе, 
този пример показва незрелото 
отнасяне на отделни ръководни 
хора към сегашните задачи.

Ето защо досега нито една ор 
ганизация не е изготвила пра
вилник за приемане на стажан 
ти. Разтакането има за цел на 
всяка, цена да се затворят вра
тата за младите специалисти. А 
салто по тоя начин може да се 
задържи съществуващата стру 
ктура на заетите.

В Насоките се казва, че е не
обходимо да се взимат дългос
рочни мерки за оживяване дей
ността на стопанските организа 
ции. Изглежда, като че ли в 
босилеградските стопански ор
ганизации по тоя въпрос е вси 
чко в ред. Нито една от тях не

търси начини да подобри поло 
жеиието си. А всички те, осо
бено тази година, изпаднаха в 
много трудно финансово поло
жение. Но работите си вървят 
по старому: създават се загу
би, а средствата от фондовете се 
изразходват за заплати. Това е 
не само случай с транспортно
то и услужното предприятие, но 
и със земеделските кооперации. 
Ако така се продължи до края 
на тази година във фондовете 
па стопанските организации ня
ма да остане нито динар. Но то
гава може да бъде късно.

Това че босилеградските сто
пански организации не превзи- 
мат никакви мерки, няма оправ 
дание. Обаче, често пъти за сво 
ята пасивизация те изнамират 
изговор. В конкретния случай 
те се оправдават с това, че ча. 
кат интеграция. Ясно е, че то
ва е само трамплин за бездей- 
ствуване, защото и по въпроса 
за интеграцията нито една от 
тях нищо не работи.

Това положение не може ос
тане. Това е известно на всички 
Сигурно пак ще се чуят възра
жения, че стопанските органи
зации са задължени да водят

стопанската политика, а не об
ществено-политическите дейци 
в общината и комитета.

В. Велинов

1

С цел за по-уекорено и по-последователно провеждане на 
Насоките за наи-важните задачи на Съюза на комунистите в 
развитието на системата на ооществено-икономическите 
литически отношения Оощиноката скупщина на Босилеградска- 
осяцина на съвместното си заседание на двете камари, състоя
ло се на 16 юли 1У6В година прие следните препоръки до тру
довите организации, учрежденията и органите на народната 
власт за тяхното претворяване в дело:

1. Всички трудови организации, органи и учреждения са 
длъжни:

Без обменнои по-
на

гарата
Туристическият сезон е в пъ 
лен разгар и с влаковете пр 
ез Димитровград минават сто 
тици туристи. Не малко тру
дности имат опия, които имат 
нужда да си обменят валута 
на гарата.
Обменното бюро, което дър

жеше „Путиик” не работи по 
чти една година и никой не 
предприема мерки този въп
рос да се разреши.
Обмяната на валута сега вър 
ршат сервитьорите в ресто
ранта на „Балкан” (?)...

Защо мълчи туристическа
та организация в Димитров
град? Защо не помогне 
немоторизираните туристи?

______________________Щ. А.

■ да направят подготовки за приемане на стажанти, за да 
проведат в дело закона за задължително приемане на стажан
ти;

■ вакантите места да попълнят чрез конкурси, при чието 
провеждане в избора на кандидатите предимство ще имат оне
зи хора, които имат най-висок степен на образование т.е. най- 
високи квалификации;

• да премахнат хонорарната работа;
® да променят квалификационната структура на заетите 

за онези работни места, за които се предвижда по-висока 
циална подготовка;

сле-

■ последователно да провеждат принципа на реизборност 
за веички работни места, за които в общите актове е предвидена 
реизборност;

• във възнаграждаването да провеждат системата на до
хода и според резултатите на труда;

■ да обсъдят метода на работа и дейността на всички ор
гани на самоуправлението.

2. Органите на управленията:
■ да преизпитат своя метод на работа и дейността си в 

провеждането на законопредписанията, решенията, Насоките и 
други предписания с цел за по-бързо приспособяване към са- 
моуправитлената система на обществото;

■ да провеждат в дело законопредписанията и проверяват 
ефикасно в практиката;

■ да се борят за изменение на квалификационната струн

на

ИНТЕГРАЦИЯТА НЕЖЕЛАНА
Измина доста време от общото събрание с комунисти

те в Босилеградската община когато бяха приети заклю
чения за интеграция На стопанските организации. Те бяха 
конкретни и обвързваха всички отговорни в комуната.

Подобно събрание по тоя въпрос, в което участвуваха 
директорите, завеждащите счетоводства и председателите 
на трудовите колективи на стопанските организации се про 
веде и тези дни.

тура;
■ да стъпват в делови връзки и сътрудничество с науч

ните институции и да използват техните постижения в самоуп-
равителната практика;

■ да засилят борбата против всички видове отрицателни 
явления (корупция, спекула, злоупотребяваме на обществено 
имущество и властта и др);

■ контролните органи (инспекции) да преизпитат своя ме
тод на работа и дейност, да си дадат отчет за досегашната си 
работа и да го дадат на общо обсъждане на съответните само- 
управителни тела, на организациите на Социалистическия съ
юз, а ако се окаже нужда да се изнесат на обсъждане и пред 
събранията на избирателите;

■ да модернизират своя метод на работа;
■ да засилят обществената дисциплина и отговорност;
■ да преизпитат своя самоуправителен опит в отношение 

на създаването на дохода и разпределението според трудов 
ефект;

Прави впечатление, че досега 
не е направен нито един ана
лиз, който изчерпателно да по 
каже предимствата от интегра
цията.. Без едно такова начина
ние още дълго време ще се стои 
на мъртва точка.

Интересно е, че в момен
та всеки си има своя концеп
ция по този въпрос. Това не е 
достатъчно изучено, понеже тоя 
въпрос изисква сериозност. Пре 
ди воичко, касае се за дейност 
та на стопанските организации 
които трябва да се обединят.

Но за да се направи то тряб
ва да се установи дали наисти
на босилеградоките стопански 
организации искат да се обеди
нят. Става въпрос какво да бъ
де с онези, които са против то
ва начинание.

Например Кроне Станков, ди 
ректор на земеделската коопе
рация в Д. Тлъмино отхвърля 
интеграцията. Но не образла- 
га защо. На последното събра
ние по тоя въпрос, ето какво за 
яви: „Трудовият колектив не ме 
е опълномощил да давам съгла 
сие за интеграция. Не искам по

Сега две стопански организа
ции категорично отхвърлят ин
теграцията.

Това са земеделоката коопера 
ция в Долно Тлъмино-и търгов 
ското предприятие „Слога’’ в 
Босилеград. Останалите я прие
мат, но само на думи. Ясно им 
е, че така бързо до интеграция 
няма да дойде. Тя безпричинно 
се протака и приема вид на дъл 
готрайна процедура.

Затова и воичко си стои на 
място. Поне засега, проведените 
събрания с неопределените из
води са останали без резултат.

■ да изучат организацията си на работа и да я съгласу
ват със заключенията на по-висшите форуми и предложенията 
на научните учреждения и институции и да я направят по-е
фикасна в изпълняването на задачите.

3. Воички организации и органи са длъжни да осведомят 
скупщината за предприетите мерки в срок от два месеца след 
приемането на тези Препоръки.

4. Препоръките да се доставят на воички трудови органи
зации и органи на обществено-политическите организации и на 
останалите тела на Общинската скупщина.

Международна сцена се идея ч:лед събранието във 
Варшава да се устрои по-широ 
ка европейока конференция на 
представители на комунистичес 
ките партии на същата тема — 

■ съдбата на социализма в ЧССР, 
Чехословашкото партийно ръко 
водство обсъжда тези въпроси в 
Прага и вероятно няма да се 
съгласи и с тази идея, която въз 
никна по време на пребиваване
то на генералния секретар на 
ЦК на КПФ Валдек Роше в Мо 
еква.

Някои социалистически стра
ни и комунистически партии, в 
които прогресивните течения от 
идоха много по-напред (СЮК, 
Румънската КП и КП в Ита
лия например) дават безрезерв
на подкрепа на чехословашкото 
възраждане, но трябва да се 
признае, че ЧССР очакват те
жки дни в преодоляването на 
вътрешните в външни труднос-

г в колелото на 

социализма
Двадесет години след фамоз- 

ната атниюгославска кампания 
на Информбюро подобна опасно 
ст заплашва Чехословакия, чи
ето ново партийно и държавно 
ръководство, при пълна подкре 
па на трудещите се, се стреми 
към възвръщане на 
социалистически отношения в 
обществото. И този път лостове 
слагат ония, от които най-малко

да се съгласи да лрисъствува 
на събрание, на което да му се 
дават уроци отстрани. То не ус
пя да ги увери, че най-голяма по 
мощ за тях ще бъде ако прия- • 
телските страни и другите кому
нистически партии, вместо да се 
намесват, окажат подкрепа на 
започналате усилия на Прага за 
по-нататъшно развитие на со
циалистическите отношения в 
ЧССР.

Участниците в заседанитето 
във Варшава виждат опасност 
за съществуването на социализ 
ма в Чехословакия, но не и то 
ва, че противопоставянето на че 
хословашкото възраждане сре
ща съпротива от ония сили, ко 
ито водиха ЧССР и КПЧ д-у 
януари тази година и доведохо

вече да разисквам по тоя- въ
прос. Заявявам, че няма да дой
да. До общинския стопански съ

повече

ти.
(Танюг)

вет ще напиша писмо 
да ме не канят на събрания”, а 
той самият е член на този съ-

ВИЕТНАМСКАТА ВОЙНАхуманни,

Монтгомери: »Америка вече
войната

вет.
Няма нужда да коментираме 

думите на Станков. Да добавим, 
че кооперацията в Д. Тлъмино 
е в лошо финансово положение. 
Деловите й партньори дължи
мите суми наплащат от нея по
средством съда.

би трябвало да се очаква — ня
кои социалистически страни —

Такачехословашки съюзници, 
вместо да се посвети на разре- 
решаването на проблемите, на
трупани през 20-годишната вла 
ст на бюрократическо-консерва- 
тивните сили в КПЧ, Чехослова 
кия среща закани под название 
„приятелски грижи”, които раз 
търоват темелите на социализ
ма в тази страна?!

Най-висшите ръководители на 
пет социалистически страни — 
СССР, България, Унгария, ГДР 
и Полша се срещнаха във Вар
шава и разискваха за съдбата 
Чехословакия без присъствието 
на нейни представители. Чехос 
ловашкото ръководство не можа

Борците на освободителната 
армия «а Южен Виетнам не пре 
стават да нанасят удари на аме 
риканците и техните. съюзници. 
Тези дни се очаква нова силна 
офанзива срещу централните 
градове, а това говори, че аме
риканската победа на бойното 
поле е немислима.

Във връзка с това

канския вестник „Ню Йорк тай 
мс” той е заявил: „Вие 
те да спечелите войната. Каква 
тогава е ползата от всичките ог
ромни жертви? ... „Съединени
те щати не печелят и не могат 
да спечелят на бойното поле — 
заяви фелдмаршалът. — Те фа 
ктически вече загубиха тази пе
чална война.

Като критикува действията 
на Вашингтон и несъобразяване 
то им с реалностите на азиатс 
кия континент Монтгомери доб 
авя: „САЩ нарушиха второто 
военно правило на съвремието. 
То е — не стъпвай в бой с ар
мията си на азиатска земя.”

не може

Характерен е случая и с тър- 
„Слога”,'говокото предприятие 

което също не е съгласно с.ин
теграцията. Обаче в колектива 
казват, че не са им известни из

до сериозни затруднения във 
вътрешното развитие на стра
ната. Варшавското събрание дра 
матизира събитията в Чехосло
вакия до такава степен,, че за
почнаха да надигат глава кон
сервативните елементи и догма-

не е зле 
да предадем неотдавнашното из 
казване на прославения от вре- 
метто на Втората световна война 
английски пълководец фелдмар 
шал Монтгомери, който 
на американците; че трябва да 
опрат войната във Виетнам и, 
да се изтеглят оттам.

Пред коресподент на амери-

водите по тоя въпрос. Дали на 
истина не са осведомени от своя 
директор или пък не се изказ
ват ясно, че са против интегра
цията, е отделен въпрос.

Няма съмнение, че тези явле
ния не водят към добро.

заяви

тиците срещу които е и насочен 
курса на сегашното ръководство 
на КПЧ. От друга страна, роди. В. Велинов
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ПРЕД СЕСИЯТА НА ОС В ДИМИТРОВГРАД Нашенци

На дневен ред безправната 

работа и незаконните печалби
Две обиколки на Земята

отбия в една кошара до пътя, до 
като звярът си отиде. Изтеглих

СтоянпочтальонСелският 
Христов петнадесет години ве
че работи в клисурската поща. 
През това време ходенето 
по селата с пощенската чанта 

повече от две об 
кълбо. И

хванах вратата и 
После се залостих и дъ 
оглеждах мястото, къде 

то стоеше звярът. По едно вре- 
реших че трябва да вече да 

И така направих. Звя-

се полека, 
влязох, 
лго не

му

се равнява на 
ликолки на земното

човекът. Винаги е на вре 
селата, макар че всеки ден 

най-малко по дваде- 
километра път, без оглед на

На 30 юли в Димитровград ще 
на общинската 

скупщина. На отборпиците пред 
стои да обсъдят редица въпроси 
от бюджетната и данъчната по 
литика и да приемат съответни 
решения и препоръки.

Централен въпрос безспорно 
ще е — как се провежда данъ 
чката политика в комуната и 
до каква степен има неоправ
дано забогатяване и безправно 
занаятчийство.

Секретариатът за стопанство 
и финанси при общината е из
готвил обширен анализ, в кой
то документирано се прави пре 
глед на данъците и облаганията 
и на състоянието на занаятчии 
ствсто в комуната. Също са по
сочени загубите, които изтърпя 
вг. общината зарад безправно 
извършване на занаятчийски 
услуги или зарад несъответно

менък. Обаче това също не е безотчита, че има над стотина та
кива безправни занаятчии, меж 
ду които: 3 водоинсталатери, 7 
бравари, 22 шивачки, 13 шива- 

• чи, 16 столари, 6 електричари и

се състои сесия изляза 
рът си беше отишъл.

Стоян е изключително почтен 
човек и хората го уважават. На 
мнозина е бил добър съветник 
за много работи. А въпреки все 
кидневното пътуване из селата 
той намира време да участвува 
активно в работите на обществе 
но-лолитическите организации.

Въпреки успешното изпълня- 
авторитета

ходи 
ме в 
изминава 
сет

значение за нашата комуна.
За да се махнат слабостите в 

данъчната политика се предла- 
които отборшщитегат мерки, 

трябва да разгледат на 30 юли.
Предлага се между другото:
— Изменение на решенията и 

предписанията в данъчната сфе 
ра, по-ефикасно плащане на да

пр.

ОБЩИНАТА ГУБИ 15 
МИЛИОНА

Ако тези занаятчии плащаха 
своето от дохода, общината ще 
ше да има данъчни постъпле
ния за още 15 милиона стари ди 
нара годишно. Тази сума за ди 
митровградската община не е 
без значение. Естествено загу-У 
бите не са само оттук. Даже ако 
облагането с данък беше по-пре 
цизно и от някои регистрирани 
занаятчии щеше да се събере 
още по значителна сума. Но за 
това службата в ОС няма въз- 
можной, защото разполага 
малко хора.

пъците, задължително регистри 
райе на фактурите за частно из 
вършени услуги на обществени 
институции, овластеност на об
щината да отнема правото за 
работа на неплатили данъ
ка си занаятчии, въвежда
не на специален данък за мо
торни возила, без оглед дали о 
тях се вършат услуги или не,

— Данъчната служба да се 
подобри кадрово, да сс органи 

с зира като самостоятелен орган 
на ОС, и да получава дохода си 
от услугите, които извършва на 
данъкоплатците и други лица, 

— Също заедно с инспекции
те да се проучат случаи за по
текло на имущества, печалби 
от укривапе на дохода и нама
лено облагане с данък, случаи 
за безправно вършене на зана- 

• . У-Г'", ятчийски услуги. Предлага се
да се проучи закопността и раз 
мерът па печалбите на търгов
ските пътници, както и да сс 
види какви са печалбите от из- 

- даване на стаи под наем и пр. 
След установяването на исти

ната по тези случаи да се взе-

ване на службата, 
му и активната работа в органи 
зациите този човек още не е 

поне със символичнанаграден 
награда.

А колкото до заплатата, знай 
те: Стоян получава 600 динара 
месечна заплата, с която издър 
жа четиричленно семейство.

Ц. Димитров

ИСК ДО
РепуоликатаСтоян Христов

годишния сезон и времето. За
рад точността му и услужливо 
стта го обичат и уважават вси 
чки хора, защото е рядкост ня
кой да няма близък из страна-

'у Образователната общност в 
Димитровград се е обърнала до 
'найчвиещи републикански фо
руми с искане да се преразгле- 

финансирането

У •'

да въпроса за
учебното дело в Димитров

градско. За идната учебна годи 
Републиканската образова

та.
А той това го знае и даже но 

си писмата чак на полето, ако 
не завари никой в къщи.

Службата му не е лека, осо
бено зимно време, когато деб
нат и студът, и виелицата и зве 
ровете.

на

на в
гелна общност за предвидени с 
120 000 нови динара по-малко
средства от лани.

От републиканската образова 
общност е съобщено, че

мат съответни мерки.
телна
■искането да димитровградската 
общност ще се преразгледа. За 
тази цел в Димитровград 
пристигне и специалист, 
с просветни дейци и обществе
но-политически работници в ко 

повторно ще обсъдят по

Ето с тези въпроси ще се за
нимават отборниците на следва 
щата сесия. От тяхното зряло 
пристъпване към проблемите 
ще зависи какъв ще е по-на- 

курс в данъчната

— Една зима — ни разказа 
Стоян — тъкмо излязох от Ко- 
строшевци за Клисура и не 

при махала Дебели ще
щеш ли, 
дол гледам на пътя вълк. Смра 
чаваше се, застудяваше, а той 
щеше да ме забави доста. Гле
дах го от стотина метра разстоя 
ние, поуплаших се, но все пак 
обмислях какво да направя. И 

ме гледаше и стоеше,

който
татъшният 
политика. Значи — дали и по- 
нататък с числено малка служ 
ба ще губи всяка година по три 
десетина милиона динара несъ- 
брая и укрит данък? Или, дали 
и по-нататък ще се <. толерира 
"гзстз : ^ безправната работа, ка
кто беше досега?

муната
ложението като след това за 

заседание на репубЕдна от минали ге сесии на ОС
следващото 
ликанската образователна оо-_Кой са безправните занаят

чии?
Това са хора, които иначе ре 

довно работят в димитровградс
ките предприятия 
свободното си време за частна 
работа.

Неоправданите заработки 
са само от този вид. Данъчната 
служба сочи, че има даване на 

или магазини под висок

облагане с данъци. Затова в ма 
териалитс се предлагат меропри 
ятия за уреждане на тези въ
проси.

КОЛКАВ Е ДАНЪКЪТ В ДИ
МИТРОВГРАДСКО

звярът
като че и той обмисляше поло
жението. Вижда се нямаше ку-

се внесе на разрешаванещност 
■и димитровградското искане.

раж да напада. Да се връщам 
обаче не можех и реших да се М. А.и ползват м. н. н.

не

ДВА САМОУПРАВИТЕЛНИ »ДИРЕКТОРАТА«Облаганията и данъците, кои
то плащат гражданите тази го
дина възлизат на около 236 ми 

стари динара, т.е. 9,5% по 
вече от миналогодишния раз
мер. Тук влизат данъците, ко
ито плаща земеделското населе 
ние и притежателите на някак
во имущество от градското на-

етаи
каем, който не се декларира в 
общината в истинските

е по-ниско облагане-

лиона разме
ри, за да 
то. Някои

дали проблемите и предлагали 
на общинската скупщина, то 

той нямаше да подобава 
директорат на бо-

ки директори на стопанските ор 
ганизации в Босилеградска об
щина, с изключение на дирек
тора на земеделската коопера
ция в Горна Лисица. Значи тук 
са директорите на земеделските 
кооперации Босилеград и Долно 
Тлъмино, „Слога” и „Услуга , 
транопортното „Весна кобила“ и 
гостилничарското 
„Кин-стан”.

Останалите трима членове са 
— един от по-низките директо
ри на земеделската кооперация 

Горна Лисина, един обще
ствен деец и един помощник— 
книговодител в земеделската ко 
операция в Босилеград.

Разбира се, шестимата дирек
тори, от които четирима виши 
сти, не по свое желание, съще. 
временно са се намерили в то-

Какво значи директорат и за 
какво ое касае в случая? Не 
става въпрос за време, през ко 
ето известно лице заема поста

или

издаватграждани 
за нощуване, без да дек. 

приходите от тази дей-
гистаи 

ларират
пост. Има й купуване и препро 
даване на кола, за което никой

гава
на един вид 
оилеградското стопанство.

Другият случай е от учебно
то дело, също в Босилеградска 
община. Именно изпълнител- 

съвет на образователната

селение.
Занаятчиите тази година тря 

към 9 милиона
директор на предприятие 
учреждение, защото това нари
чаме директорство, пито пък за 
помещение, в което е канцела
рията на някой директор, защо 
то това се нарича дирекция. До

значи

бва да
стари динара данък върху до
хода. Това важи за регистрира- 

занаятлийски работилници 
по селата и в града, за съдър
жателите на кръчми и гостил
ници притежатели на моторни 
превозни средства и пр.

Обаче освен тези
работят легално, има ДРУ 

вършат услугите без- 
не плащат никакви 

данъци. В данъчната служба се

платят не се интересува и пр.

ПРЕДЛАГАТ СЕ МЕРКИ ■мият
общност, който също се състои 
от 9 члена — има шест души 
директори. — По-точно при пое 
ледиото преизбиране на дирек 
тори ,в основните училища един 
от директорите, членове на съ
вета, се намалил, но когато из
пълнителният съвет е избиран 
— директорите били шестима. 
Вероятно и при този избор се е

ните предприятие
Но, констатира се в материа

лите, истина е и това, че в ко
муната няма случаи на големи 
незаконни печалби, както е в

като думата директорат 
съвсем нещо друго т.е. колегия 

която ръководиот директори, 
някое учреждение, начело

намира главен (гене- 
въ-

назанаятчии,
вдрупи места из страната, но са- 

опити да се укрива доходът 
по-ниско облагане с да-

която се
рален) директор. Не става 
прос и за такова ръководно тя
ло, защото нашите все още ико 
комически изостанали 
нямат толкова големи предпри- 

или подобни с из 
„Димитровград”,

които 
ги, които 
правно и

мо
зарад

краища
тръгнало от становището, че ди 
ректорите най-добре 
проблемите в учебното дело. Но 

зи съвет, а сигурно представля м в този директорски състав и- 
ват и по-изтъкнати стопански ща нещо прекалено, което, как 
дейци. Обаче този състав има То и в Съвета по стопанство, об 
своя отрицателна страна, че е- ществен план и финанси на Об 
дни и същи хора, намиращи се 
начело на стопанските органи
зации, дават същия тон на сто
панската политика, която тряб
ва да насочва Общинската скуп 
щипа чрез решенията на свои-1 
те заседания. Всъщност дали 
това не е монополизиране във 
воденето на стопанската поли
тика в общината? Дали тежне
нията на стопанските организа
ции, и техните отрицателни я- 
вления не се провличат в сто
панската политика на съвета, а 
сетне и на общинската скушци- 

Ако в този съвет вместо 
двама-трима директори бяха 
други хора, които също квали лекие. 
фицирано и зряло биха обсъж

ПЪРВИТЕ ТОНОВЕ РУДА 

ОТ „ВЕСНА КОБИЛА“
познаватятия, заводи 

ключеиие на 
които да ръководят няколко ди
ректора, а едни, като връх на 
всички, е 
генерален директор.

Касае се за две избрани тела 
на самоуправлението на общин- 

които трябва да 
ключовете на две обла- 

от това как.те ги завъ-

най-отгоре с титалатаедно от най-богатите находища 
на мина „Трепча”. Богати зале
жи са открити в района на Ка- 
раманица, Мусул и „Благодат 
Засега тук годишно се копаят о- 
коло 30 хиляди тона руда, а ко
гато през 1971 година бъде от
крит новия рудник производст
вото ще се увеличи десетократ
но повече- Тук ще се заемат на 
работа около 750 работници и 
специалисти.

За откриването на мината ме
талургичният комбинат от Ко- 
совека Митровища ще изразхо
два около 130 хиляди нови ди
нара. Главните обекти ще . се 
строят в Крива Фея. Тук ще 
бъде построено миньорско се
лище за около 2 хиляди жите
ли. Селището ще има водопро
вод, хотел, канализация и дру
ги обекти.

От новите цехове на комби
нат „Трепча”, в безпътната, по
чти непроходима Бесна кобила, 
тези дни потекоха първите то
нове оловно-цинкова руда, коя
то ще се преработва в цехо
вете в Косовска Митровица. Ка 
миони, натоварени с руда, засе
га трябва да преодоляват изха
бения и дълъг път от „Благо
дат” и „Караманица” до лея
рната в Косовска Митровица. 
По-късно ще се построи по-до
бър път, ще се открие флота
ция и ще се построят други 
обекти.

Комбинатът „Трепча” годи
ни наред изследва склоновете 
на Бесна кобила, търсейки за
лежи на олово, цинк, сребро и 
други метали. Тъй като изсле
дванията приключиха успешно, 
предстои откриването на първа 
та мина в Бесна кобила. Специ- 
листите казват, че това ще бъде

щинската скупщина което, се 
отразява зле върху работата й. 
Между многото просветни рабо 
тници в общината сигурно има 
и други хора, които също така 
добре познават проблемите в у- 
чебното дело и зряло и компете 
нтно биха участвували в тяхно 
то разрешаване. Тогава и изпъл 
нителният съвет на образова
телна общност не би подобавал 
на директорат в учебно дело в 
общината.

С право можем да кажем, че 
и единият и другият случай не 
са най-добра проява на задъл
бочено и разширено самоуправ

око равнище, 
държат 
сти и
ртят — така и може да тръгне. 
Не е задължително така да бъ
де, но може.

Едно от тези тела е Съветът 
за стопанство, обществен план 
и финанси. В неговия 
има нещо неправилно, неоснова 
но и прекалено. А ето как из
глежда този състав — от 9 чле
нове, колко е общият му брой, 
шестима души са директори т.е. 
главни директори на стопански 
те организцаии в общината. По
точно в него са включени всич-

състав

на.

Миле Присойски(„Борба”)
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СЪДБАТА НА СТАРИТЕ ХОРА

Времето, когато убивали старите хора принадлежи па при 
казките. Днес старите хора са па почит. Опил, дсто са работили 
в младини получават пенсия, а опия с по-високи пенсии живе
ят дори доста уютно. Особено, ако покрай пенсията работят сд- 

друга хонорарна работнца. Но има и такива стари хора, 
които пе знаят какво им носи утрешният ден.

Ще започнем с един пример:
Седемдесетгодишният Борис Япачков от село Бачево, Ди

митровградско, потърсил 
представки при общнпската скупщина какво да направи, та по- 
слсдпито му дни да минат по-човешки. Оплакал се той, че му 
е доста трудпо: налегнали го годините, полската работа пс му 
върви, сиреч пс може да си изкарва хляба. А па всичко отгоре 

има. и баба, която с години вече е неподвижна. От коми
сията му отговорили, че право па социална помощ пяма, поне
же има имот.

Сега дядо Борис Япачков отново пита — как да се освобо
ди от имота, но да получи по-споспо бъдеще.

В комисията педоумяват. В закона никъде пе е казапо 
кой е дължеп да превземе земята от остаряващите хора и съ
щевременно да им дава издръжка. Казапо е, че опия стари хо
ра, които имат деца трябва да получат

па или

— КАКЪВ Е ПЛАСМЕНТА, ПРОДУКЦИЯТА, КАЧЕСТВОТО И. ВЯРНО ЛИ Е, ЧЕ КОМБИ
НАТ „ДИМИТРОВГРАД” — „ЗАТЪВА”? ЩЕ СЕ ИЗПРАЗНЯТ ЛИ СКЛАДОВЕТЕ? ИМА ЛИ 
ДОСТАТЪЧНО СПЕЦИАЛИСТИ ИЛИ СА МАЛКО?съвет в комисията за жалби и

а това кара търговските пред
приятия да чакат „цена, от ко
ято ще са в най-голяма полза”.

Но въпреки всичко застоят по 
степенно се надмогва. Търсене
то започва да се съживява, ма
кар че не е толкова интензивно, 
както предишните години.

Дълго време вече се посят приказки, с тенденция на до
стоверност, че комбипат „Димитровград” преживява някакви 
кризи, едва ли не по всички линии. Производството не върве- 
ло, пласментът бил още по-зле, специалистите били много и 
харчели парите на предприятието за големи заплати, а обув
ките им се носели пс повече от четири дни.

Даже и един отборпик заяви това за обувките в общин
ската скупщипа,

А когато се приказва, трябва да вярваш или пък да си 
провериш, за да пс сс возиш на чужда колесница. Ние напра 
вихме справка и я кръщаваме „малка анкета”, защото не един 
отговорен от комбината питахме за всичко, което се приказва.

Приказвахме с директора иа предприятието Живко Ви- 
депов, със секретаря па партийпата организация Венко Дими- 
триев и с председателя па управителния съвет Васил Георгиев. 
Частичпо водихме разговор и с директора па финансовия сек
тор Рапгел Димитров. Всъщност им поставихме въпросите, ко
ито поставят мпозина хора — естествено някои доброжелателно, 
а някои, кой зпас по какви причини и със свои памерения. При 
това искахме и счетоводствени и други документи, за по-пълна 
справка, по някои въпроси.

Въпрос: Какви са изгледи
те за пласмента на обувките 
до края на годината?издръжка от тях.

В случая не зпаем дали дядо Борис Яначков има деца, 
съответно, които според закона са длъжпи да му помогнат ■ 
тези за него трудпи, и може би, последни дни.

Нащата цел е по-друга: да се спрем върху едно явление, 
което от ден иа деп все повече се изостря. В Димитровград има 
много яначковци, които искат да се откажат от имота си, по да 
им се осигури пристойна старост. Това потвърждават 
мисията: „Все повече стари хора се обръщат за помощ към 
нас. Ние не можем да им даваме социална помощ, понеже прит
ежават земя.”

Безспорно, те имат имоти. Но тъй като 
да ги обработват, сякаш гн нямат. А 
миграцията все повече семейства остават с един или двама не
годни за селскостопанско производство хора.

Ясно е, че решепие незабавпо трябва да се потърси.
Инак мнозина старци ще се питат —каква съдба ги чака 

утре и няма ли някой от тях да потърси изход от положението 
в поуката на старата народна приказка.

ОТГОВОР: Всички служби са 
ангажирани да допринесат за 
по-солидно пласиране на стоки 
те. Специално това важи за тъ 
рговската служба. Вече имаме 
уговорен пласмент за 80 на сто 
от тази продукция, а това зна
чи, че стоката ще се продаде. 
Естествено при условията, кои
то сега владеят на пазара, мо
же би нещо ще се жертвува от а- 
кумулацията, но то няма да се 
отрази чувствително върху пре 
дприятието, а никак върху пот 
ребителя. Даже имаме възмож
ност част от продукцията на о- 
бувки и гумени нишки да изне
сем на чуждестранните пазари, 
Засега сигурен пазар имаме в 
Мароко, а се чака отговор и от 
друга страна. Това поЕече се от 
нася за нишките.

и в ко

не са в състояние
в нашите краища, зарад ОТГОВОР:Въпрос: Носи се слух, че про 

изводството в гумарата изо
става значително зад това от 
миналогодишната пролет, 
резултат па това, казват, и- 
мало опасност да се 
до намаляване на заплатите 
— чак до минимума?

Не изпълняваме 
производствения план със 
на сто, но сме над 90%, което 
значи, че сме при миналогодиш 
ните размери. Значи неоснова
телни са твърденията, които се

100

В

Ст. Н. стигне
чуват.

Иначе за неизпълнението до 
100% ои има причини.

— Ние изоставихме в произ
водствената листа някои арти
кули, които произвеждахме, за
щото не се търсят на пазара.

— Навият автоклав за гумар 
ски цех ни бе доставен от пред 
приятие „МИН” с цели три ме
сеца закъснение и това предиз
вика застой в производството, 
който се оценява на около 30 
милиона стари динара. Но това 
ще се уреди с „МИН”, защото 
зарад неустойката загубата ни 
ще трябва да се навакса.

— В цеха за обмотаване на ни 
шките също се стигна до неиз
пълнение на плана.

Всичко това попречи да не 
изпълним плана стопроцентно. 
Това обаче не значи, че така ще 
върви до края на годината- Има 
условия планът да бъде изпъл
нен солидно.

Въпрос: Какво е качество
то на обувките? Един отбор- 
ник неотдавна заяви в скуп
щината. че цървулите носе
ли четири дева.

ОТГОВОР: Качеството на на
шите цървули, ботушки и дру
гите стоки е над предписаните 
наши стандарти, когато се има 
предвид качеството на сурови 
яния материал.

Ето примери: Мароко приема 
нашите нишки, като съвсем рав 
ни по качество на чуждестран
ните. ЧССР и Албания също ня 
мат никакви оплаквания от тях. 
Нашите югославски чорапни Фа 
брики също са доволни и не 
престават да купуват нашите 
нишки.

За обувките можем да кажем 
същото. Те се продават из ця
лата страна, а много малко оп
лаквания сме имали. Нашите 
критерии за качеството на обув 
ката са твърде изискани, а вър 
ху това работят много хора — 
от лабораторията до конечното 
завършване на произведението. 
Контролните служби също са 
строги.

По данни на службата прй 
ботушите е имало няколко рек
ламации. По-точно на 400.000 
продадени чифта само 38 оплак 
вания. При цървулите още по- 
малко — на 800.000 продадени 
чифта — само едно оплакване. 
За сведение — в някои предпри 
лтия рекламациите за ботуши
те са и до 12 на сто. Във всеки 
случай след всяко оплакване 
ние вършим подменяне на неиз 
правните обувки.

Плащането на продадената 
стока обаче ни тревожи. Кли
рингът ни засегна, защото плач 
щахме почтено. Други пък не 
постъпиха така и зарад това 
вместо да сме с 300 милиона ди 
нара повече в касата, ние сме 
в дефицит с около 100 милиона 
динара. Но плащането на наша 
та стока ще се уредиг а дотога
ва ще сме принудени да ползва 
ме нещо от кредитите.

Въпрос: Какво става с пла 
смента. Чуваме, че складове
те са пълни със стоки. Впро 
чее знаем, че така ставаше 
и другите години и че обик
новено от есента започва уч 
силенето търсене. Но сега ни 
интересува дали пак е оби
чайният сезонен застой 
има и нещо друго?

илиТака са евтини
БОСИЛЕГРАД

| ОТГОВОР: Зависи за кои сто 
I ки става дума. Гумените ниш

ки например се пласират спо
ред плана съвсем нормално, ма
кар че конкуренцията е силна, 
зарад вноса на тези артикли.

Но ако е въпрос до гумените 
обувки, тук положението е по- 
друго. Пласментът на гумените 
обувки е значително 
Откак тази фабрика произвеж
да тези артикули не е ставало 
така търсенето да опре още в 
началото на годината. Случва
ше се търсенето да спира ня
къде от края на април до края 
на август, а после пак да се 
оживи.

Месото двойно по-скъпо от изкупните цени
Колко наистина са оправдате 

лни мерките на Съюзния изпъл 
нителен съвет по отношение на 
малопродажните цени на месо
то доста красноречиво говори и 
случаят в Босилеградска общи
на. Н една бегла проверка на 
цените в двете месопродавници - 
на земеделската кооперация 
Босилеград и на земеделската 
кооперация от Долно Тлъмино, 
чиято касапница също се нами 
ра в Босилеград — показа, че 
месото се продава дори и пове
че от два пъти по-скъпо от це
ните. по които двете коопера
ции изкупуват добитъка от про 
изводителите.

Макар че от производителите 
т.е. от селските стопани до пот- 
рителите на месо и в двата слу 
чая няма никакви посредствени 
ци, които биха довеждали до ре 
ално увеличение на продажната 
цена на месото — фактически 
то се продава като че минава 
през посредственици. Острието

ст. дин., докато цената на изку 
пуване се движи от 450 до 500 
ст. динара, в зависимост от класа 
та. Обаче и тук няма класиране 
на месото. При говеждото месо 
цените са още по-различни — 
месото струва 800 ст. динара, до 
като цената в изкупуването на 
едър рогат добитък е от 300 до 
340 ст. динара, а на кравите от 
220 до 300. Но потребителите в 
Босилеград никога не могат да 
видят дали е воловско или кра- те 
вешко месото, защото цената ви 
наги е една и съща — 800. Съ
щият е и случая с цената на ов
чето месо. То се продава по 750 
ст. динара, а овцете се заплащ
ат по цена от 300 до 320 ст. ди
нара.

Такива са и цените на месото 
и в месолродавницата на земе
делската кооперация от Долно 
Тлъмино. Разликата е само там, 
че агнешкото е за 100 ст. дина
ра по-евтино, а говеждото за 50 
ст. динара по-скъпо. Но затова 
пък цените на добитъка са по- 
низки с по няколко динара в . ^ центгге на месото неоснована

та печалба да им се отнеме в

утежнен.

в
на единствения посредник меж
ду промзвотелите и потребители 

в случая коопераци- | 
ите в Босилеград и Долно Тлъ- I 
мино

Въпрос: Защо мислите, че
е така?еднакво засяга двете

страни — производителите про
дават по низки цени, потреби
телите на месо го купуват по ве 
соки. Явно е, че тази дебела пе
чалба е неоснована и че, трябва

ОТГОВОР: Първо, внесени са 
доста такива стоки отвън — от 
Чехия, СССР, Иопания, 
неконтролиран внос,

Ето как изглеждат цените на 
месото в месолродавницата 
земеделската кооперация в Бо
силеград: телешко — 
динара един килограм, 
при изкупуването 
на производителя се заплаща от 
380 до 500 ст. динара за кило
грам. Значи съществува и кла
сифициране при изкупуването 
на телета, а при продаването на 
месото

зарад 
от който 

печелят само търговските орга
низации, а нас ни затрудняват 
■в пласмента.

— Също в търговските мага
зини е имало непродадени обув 
ки от миналогодишното произ
водство, а скорошният 
ринг” предизвика търговците да 
не взимат много стоки.

— Има влияние

на

1.000 ст.
да се предприемат спешни мер
ки.

докато 
на телетата В следващия брой продъл

жаваме анкетата с въпроси: 
Какво става с цеха на ниш- 
ките? . Много ли са специали
стите? Защо не се осигуря-

Ако двете кооперации 
пред запазят това съотношение 
дежду цените на изкупуването

и зана
„кли-

■ват местни кадри? Какви са 
заплатите и имат ли покри
тие?

няма такова нещо — 
щом като е телешко, ще струва 
1.000 ст. динара; агнешко 1.100

изкупуването от тези, които за
плаща босилеградоката коопера 
ция.

и нелоялната 
конкуренция, зарад което се меполза на животновъдството в 

общината. М. П. няват условията на продажба, м. н. н.
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РЕШЕНИЯ НА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА
22Листников фураж, 

пазене на
1 ЧЕТИВО ЗА МАЛИНАРИТЕ

| Какво след беритбата? |
\ I
^ от тези насаждания да се получат високи добиви през идущата ^
^ година, грижите за тях трябва да продължат.
2 Какво трябва да се направи сега? >
'• На първо време след прибирането на плода е необходимо ^
^ да се изрежат всички двегодишни издънки, които този година^ 
? са плододавали. Това се налага от самата биология на тази кул ^ 
2 тура. Малините имат постоянно подземно коренище, от което ^ 
^ всяка година над повърхността израстват издънки, които жи- ^ 
^ веят две години. През първата година те нарастват на големи- / 
^ на, през втората година дават плод и след това изсъхват, като ^ 
^ се заместват с новоизраслите. й
2 Оставането на двегодишните издънки след беритбата е^
^ е необходимо, то дори е вредно. Те състяват насаждението и й 
й пречат на правилния растеж на заместващите ги издънки, като ^ 
^ с още сочните си листа извличат влага от почвата. Всичко това ^ 
й налага те да бъдат навреме премахнати. ^ ^

Изрязването на двегодишните издънки трябва да стане / 
2 ниоко, до повърхността на почвата, след което те да бъдат из- ^ 
^ несени вън от насаждението и да се изгорят. С това се унищо- / 
^ жават и значителна част от неприятелите и причинителите на / 
^ болести. От друга страна, изрязването на още сочните издънки ^ 
й е по-лесно, отколкото след като изсъхнат. й

За доброто узряване на оставените леторасти-издънки е ^ 
й необходимо от тях да останат само толкова, колкото са необхо- ^ 
й дими да се поддържа нормалната гъстота на насаждението, ка- ^ 
й то се остави и известна резерва за евентуално счупване до про- ^ 
й летта. От леторастите се оставят най-силните. Съвсем слабите / 
2 се изрязват до земята. Още по-добре ще се помогне за узря- л 

ването на издънките и за студоустройчивостта им през зима- / 
Ь та, ако към края на август, когато намалее техният растеж, се , 
^ отрежат върховете им около 10—15 сантиметра. й
^ При новозасадените малини е необходимо да се изрежат ^
2 оставените, макар и къси двегодишни издънки. Така летора- ^ 
й стите по-добре ще се развият, а също така ще се подбудят към ^ 
й растеж и някои от пъпките на подземното коренище. ■ й

От няколкократната беритба почвата е утъпкана. поиз- л 
й расли са и плевелите в насажденията. Това налага непосред- ^ 
й ствено след изрязване на двегодишните издънки малинажът / 
2 да се полее, почвата да се обработи, като преди това бъдат раз- / 
^ хвърлени по 20—30 кг суперфосфат и по 15—20 кг калиев тор й 
^ на декар, а при по-слаби почви и по 10—12 кг азотен тор. й 
й в така подготвените насаждения едногодишните издънки ^
й се развиват добре, натрупват хранителни вещества и оформят й 
^ достатъчно и здрави пъпки, от които през следващата година ^
2 може да се очаква добър добив от декар. й
й ^
^ Кирил Янакиев ^
У ^

но и
гората

Пролетният засух в Димитров 
на да има добър сенокос. Недо 
градско не позволи тази годи- 
имъкът на храна за добитъка е 
вече налице и тревогата на хо
рата ги тика да предлагат 
продан всяко добиче, което ще 
се окаже излишно през зимата.

Общинската скупщина 
налото заседание реши за лис- 
тникоз фураж да се използват 
всички частни гори, но при оп
ределени условия.

Именно на притежателите на 
горите се разрешава да 
листник:

— като при сеченето спазват 
следното:

— да секат за листник само 
клони с дебелина до пет санти 
метра и то само в горната част 
нг. дървото,

— при сеченето да не оставят 
от отсечепия клон остане 
дълъг от пет сантиметра,

— да секат за листник кло
ни от опия дървета, които през 
идната или през тади година ще 
секат за гориво или други це
ли.

2
за

по-на ми

Компетентните органи на об
щината, по искане на притежа
теля на гората ще определят

секат

— като ползват само горите, 
където няма да угрозят със се-

гората
кои площи от гората могат да 
се ползват за осигуряване 
листников фураж.

чта подмладяването на 
или да изложат землището на 
опаспостта от ерозия.

на

м. н. н.

ЖИВОТНОВЪДСТВОТО Е СЕРИОЗНО УГР03ЕН0
Над животновъдството в Ди

митровградско виси Дамоклиев 
мач. Или ще трябва да се пред 
приемат спешни мерки да се за 
пази, или . . .

си. Те не дават време повече 
внимание да се посвети на на
лежащите въпроси.

Производителите това 
не ги интересува. От коопера
цията те очакват помощ и съ
вети по какъв начин да се пре 
одолеят трудностите.

Няма ли с разтакането да се 
изпусне ценно време? И дали 
това не ще бъде изгоден

ния сектор с 50 на сто, а на ча 
стния, в някои райони (в Бурела 
и др.) — и до 80 на сто! Зима
та наближава, а мерки да се у- 
лесни положението не се пред 
приемат. В кооперацията казват 
— ние сме обезпечили за коопе 
рагивиите стада достатъчно хра 
на, пък имаме и нещо от ми
налата година ...

Това е хубаво. Но какво ще 
стане с едрия и дребен добитък 
на частните стопани? Какво да 
правят те? Изкупуване няма, не 
по вина на кооперацията. Няма 
пазар — няма откуп.

Но трябва ли сега частните 
производители да бъдат оставе 
ни сами да се оправят с поло
жението?

В кооперацията „Сточар” ни 
уведомиха, че в район Забър- 
дие има сено за продан. Може 
би ще има и във Висок. Във 
Войводина има отпадъчна хра
на, която може да се използва 
за добитъка. Могат да се наба
вят концентрати.

Има повече възможности да 
се помогне на частния произво 
дител в угрозените райони. О- 
баче в кооперацията засега ни
що не се предприема. Там има 
редица неразрешени въпроси — 
псе още слаба организация на 
работата, слаба комерческа слу 
жба и др. неразрешени^въпро;

обаче

мо
мент през есента на територи
ята в общината пак да се поя
вят разни „йзкупчици”, коитс) 
да навредят на животновъдство
то.

А тогава вредата ще е двой
на и за производителите, и за 
кооперацията. М. А.

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

И ОБИКНОВЕНИТЕ РАБОТИЗА ГОЛЕМИТЕ
— Целта ми е в нашите усло

вия, които са доста примитив
ни, да докажа, че е възможно 
да се постигнат добри резулта
ти с малки капиталовложения. 
Ниле от 42 дни е тежко 850 гра 
ма. Приблизителни резултати 
постигат и другите. Сега пиле
тата отглеждат във Висок.

— Очаквам, че ще заинтересу 
вам много производители, макар 
че кооперацията не предприе
ма нищо в това направление. 
Сега към мен се обръщат хора 
да им доставя пилета от съща
та раса. Времето мина и през 
следващия сезон ще задоволя 
техните искания. Доколкото та 
зи инициатива даде резултати и 
необходимия замах, към подоб
ряването на птицевъдството 
трябва да се ггрисъпи црганизи-

трябва да има и горски инспек
тор. Аз не съм лесовъд, макар 
че положително съм оценен в 
изпълнението на тази длъж
ност. Обаче ако става дума за 
такъв инспектор аз не отговар
ям. Ние имаме 15.000 хектара го 
ри, а това значи, че има много 
работа.

За новия опит в птицевъдст
вото инженер Маринков каз-

С агронома Йордан Маринков 
от Димитровград водихме раз
говори по въпросите на инспек 
щтонната служба в селското и 
горското стопанство и за него
вите опити, които трябва да по 
кажат колко рентабилно е пти 
цевъдството в димитровградски

Сенодобивът е слаб 
Продължителната суша нама

ли сенодобива на кооператив-
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХЧХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХО.ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, те условия.

— Инспекторът е обременен с 
много работи и проблеми от об 
ластта на селското и горското 
и водното стопанство. Към това 
трябва да се добави, че той за
вежда селското и горското сто
панство. Ако всичко това тряб
ва да работи само едно лице, то 
гава е нормално, че не може на 
временно да бъде завършено 
всичко. Отношението към инс
пекцията за работа затрудняват 
и инак незавидното положение 
на инспектора. Обектите за кок 
трол са разпръснати по целия 
терен, а превозни средства ня
ма. Редица други неуточнени от 
ношения пречат и инспекцията 
не е в състояние да контролира 
изпълнението на всички реше- 

съюзните, републикан- 
Така

2| МУСУА ва:
— По-рано, през 1056/57 годи

на, работех върху подобряване
то на птицевъдството в общи
ната. От тогава в този край вле 
знаха расите: легхорн, родай- 
ланд и щаерка. Мероприятията 
дадоха добри резултати. Изла
гахме на републикански излож
би и получавахме похвали. То
гава имахме инкубаторна стан
ция и вече бяхме свикнали про 
изводителите изкуствено да раз 
множават пилета, макар че то-

2

НЕДОВОЛСТВО 01ОТБОРНИЦИТЕ22222 Му- проблеми в селото. А има 
какво да се работи. Много 
пътища се намират в лошо 
състояние, училищната сг-

Н аселението
% сул, Босилеградско, е недо 
2 волно от работата на сво- 
| ито общински отборници.
4 Касае се за Коце Раденков рада е незавършена и др.
\ и Владимир Рангелов, кои- Това са задачи, които се 
2 то вече три години застъп 
% ват интересите на селото в 
^ общинската скупщина.
| Обаче те са неактивни и 
^ тяхното бездействие влоша 
2 ва обществено-политическа 
^ та работа в Мусул. Наисти 

присъствуват на об- 
^ щинските сесии. Но както
| и много други отборници, В В
$ те, не участвуват активно в 
| работата на Скупщината, ЧХЧХхЧхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх> 
| защото са неподготвени^
\ или незаинтересовани. Но| П/ЪТ ДО
2 и не редовно осведомяватй
^ своите избиратели за реше^ ,,1.ХрвЛССИв 
^ нията на скупщината. |
| Вече две години в селото $
| не са устроили събрание. А ^
| последиците на това бездей^
| ствие,създадено главно от|
^ онези, които са най-отго-0 
$ ворни са налице. Да доба|
2 вим само, че в селото ое-й
2 че три години не се оъвсж4 град и ще струва към2 • 1 “ й нови динара. С изграждането на
й да и местно самооб °'й^ този път и свНокошани ще имат 
^ не. Дълго време не е органиу П0_д0бри връзки с останалите 
^ зирана нито една акция с% Села на Висока и Димитровград 
2 Цел Да се разрешат някоиу и Пирот.

2 от с.2
!

рано и да се намери предприя
тие, което се занимава с оборот 
на месо и яйца, за да се. осигу
ри оигурен пласмент на произ
веденията.

Мисля, че това начинание не 
може да бъде безрезултатно. 
Пиле угоявано йо нашия начин

гава нямаше електрическа енер 
гия. По-късно, когато *п1КОй не 
предприемаше подобни мерки 
добрите раси изчезнаха ...

Отдавна вече се чувствува ну 
жяа да се предприемат нови след два месеца достига тегло 
мерки за подобряване на птице от 1.300 — 1.500 гр. Мисля, че 
въдството. Съществува интерес ще постигнем това тегло. А то- 
сред производителите, и по-бла 
гоприятни са условията. От дру

с организиранарешават 
работа.

„Не ни трябват такива от 
борници, които отиват на 
сесиите само заради днев
ните" — казват мусулча-

2
ния иа
ски и общински органи, 
•например миналата година били 
дадени 400 решения на произво
дителите за унищожаване на 
куокутата. Колкото производи
телите и да са готови да се бор
ят против този опасен вреди
тел, не им се оказва професио 
пална помощ и никой не се ста 
рае да им обезпечи достатъчно 
химически и други средства. Ко 
операцията е най-малко ангажи 
рана в това. И не само това. За 
рада болест беше забранено да 
се употребява семето за кром
ид лук, но кооперацията не се 
постара да набави здраво семе 
от други терени. Разбира се, та 
кова отношение създава ненуж
но недоволство сред произволи 
телите. Такива отношения за
трудняват работата на инспек
цията и тя не е в състояние да 
контролира изпълнението на ре 
щенията. В крайна сметка, как

I3ни . ва е първо условие да докажем 
на производителите, че не са ну 
жни големи влагания за успе
шно птицевъдство.

Да пожелаем успех на това 
начинание.

Насочихме обектива към ли
цето на Маринков. Той покри 
лицето с ръце. Негов портрет 
ще е неговият успех в това на
чинание. Така го разбрахме и 
оставихме рубриката без обичай 
ната фотография.

Дори някои обмислят да 
повдигнат въпроса за тях
ното отзоваване.

2 I^ на те га страна известни са големите 
постижения в това отношение, 
във Войводина например.

Имайки предвид по-раншните 
опити и по-благоприятните ус
ловия сега, както и пасивното 
отношение на кооперацията 
към птицевъдството, реших сам 
да се опитам да повлияя върху 
производителите по-сериозно де 
се занимават с производство на 
яйца и птиче месо. Най-напред 
разговарях с хората, а след то
ва взех еднодневни пилета от 
расата Вайтож от Института по 
животновъдство в „Земун — йю 
ле”. Расата е и за месо, и за 
яйца. Кокошките снасят до 280 
яйца годишно, а достигат тегло 
до 3 килограма.

Взех 200 пилета по 230 дина 
ра. Две седмици сам ги пазех, 
а след това за себе си оставих 
45 броя, а останалите дадох на 
трима домакини.

2

За да може по-лесно да се 
стигне да просторните гори на 
Стара планина започна 'да

пътя Сенокос—Прелесие
М. Бакичсе

строи
на дължина 4 километра. Този 
път е започнат преди няколко 
години но не бе завършен.

Пътя стои горското стопанст
во „Пирот” — секция Димитров

100 000
во представлява едно решение, 
ако не се осигурят условия за
неговото провеждане.

„По мое мнение, казва Марин 
кое, покрай селскостопанскиЦ. Б.
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В разгара на сезонаБОСИЛЕГРАД

В ЗДРАВНИЯ ДОМ 

НЕ ВСИЧКО Е ЗДРАВО Звонска баня без легла
г-

Юли и август са месеци из
вестни по оживен туризъм 
бройни годишни почивки. Поч
ти всеки желае, в зависимост от 
възможностите и здравословно
то си състояние, да намери кът 
че, където да си почине две-три 
седмици и възобнови силите си.

Това лято приливът на тури, 
спи и ония, които вярват, че ще 
поукрепнат нервите си в лечеб 
мата вода на Звонска баня, зна 
чително нарастат. Още през ю- 
ии в банята имаше над 150 по
сетители с общо 1.165 нощува-, 
ния. Всеки гост средно се е за
държал в банята десет до пет
надесет дена.

В юли положението е още по 
-добро. Всички капацитети 
попълнени и броят на гостите 
(без децата) възлиза на 200 ду
ши. Свободни легла няма, а о- 
мези, които искат да дойдат ще 
трябва поне една седмица пред 
варително да се разпитат и да 
си подсигурят места.

Не малък брой посетители са 
принудени да търсят легла и по 
частните домове в Звонци. А- 
ко към това прибавим, че гости 
те са повели и децата със себе 
ои картината е по-ясна: 
стотина и педесет деца са на ле 
туване в това действително кра 
сиво кътче.

Оииат от Бор е заинтересован 
за капиталовложения за доуре- 
жда-ие на летовището, но засе
га и те не са пристъпили към 
конкретни аранжмани.

лицето е в по.нова или по- 
старите вили. От друга страна, 
таксата за къпане в открития 
басейн е 1,5 на ден, а в закри
тата баня 1,2 нови динара. Так 
сата пък за къмпинг е 3 нови 
динара за квадратен метър.

Храната също е сравнително 
евтина. В състава на пансиона 
закуската струва 3,5, обедът 7,5 
и вечерята 6,5 нови динара. Не 
много по-висока е цената па 
храната и извън пансиона. Как 
то ни осведомиха в ръковод
ството на банята 190 души са 
на постоянна храна, а само пе- 
десетина се хранят частно или 
ГР'*Т* готвят.

В последно време положение
то в Здравния дом в Босиле
град затрудняват многобройни 
проблеми. За нещастие повече- 
то от тях са от субективен ха-

както и преди пет години. Ста
ва ясно, че няма лице, което да 
помогне положението да се у- 
реди. Обаче, голяма част от та
зи работа е задача на админи
страцията, която е неспособна

и

Липсата на средства — 
новна пречка за развитие 
на туризма в тоя край

рактер.
Прави впечатление, че всич

ко тук има вид на лично. Дори 
и работата, за която ее получа- пречат в работата на здравна- 
ват заплати! Съществува и ря- та служба. В момента тя неза- 
зка разделеност на колектива.
На една страна е администраци 
ята, а на друга — медицинския 
персонал.

Може би звучи парадоксално, 
обаче е така — в тоя дом глав 
на дума по всички въпроси во
ди администрацията. За неща
стие, тя е неквалифицирана не 
само за решенията, които взи
ма посредством органите на са 
моуправлението, но и за профе 
оионалната си работа,, която про 
вежда. Само двама служещи са 
квалифицирани.

И вътрешните правила на та 
зи организация са „скроени” по 
нейния вкус. Правилника за ра 
ботните места запазва сегашна 
та им квалификационна струк
тура. Като такава тя неотложно 
трябва да се промени.

Въпросът за разпределение
то на личните доходи също не 
е разрешен. Неотдавна една ко 
мисия се опитала да изготви на 
нов правилник. Когато бил го
тов разгледал го управителния 
съвет. Обаче членовете на тоя 
орган увеличили заплатите са
мо на себе си. Поради това тру
довия колектив не го приел.

ос-
да я изпълни.

Тези обстоятелства най-много

Яоно е, че липсата на матери
ални средства за 
на добри съобщителни връзки 
— асфалтен път по долината на 
Ерма и през Бабушница, модер 
ни хотели и комфортни вили, 
и други 
влияят шото Звонска баня. по-

доволява изискванията на насе 
лението от комуната. В много 
случаи интервенциите не ста
ват навреме. Това се дължи и 
на недоимъка на кадри. Докато 
в администрацията съществуват 
излишни работни места, то. в 
здравната оператива няма до
статъчно специалисти. Досега са 
работели само трима лекари, от 
които двама пенсионери. Тези 
лекари не са бнли в състояние 
да задоволят нуждите, имайки 
напредвид обема на работата и 
броя на населението. Особе
но лекарите — пенсионери не 
са можали да дадат пълен при 
нос в работата, с оглед на годи 
ните. Въпреки това единият от 
тях е заплатен с 4 хиляди но
ви динара месечно. Той е спе
циалист по хирургия. Става въ
прос дали за тези пари е било 
невъзможно да се намерят дру
ги двама млади опециалисти?

Става ясно, че в тази органи 
зация органите на самоуправле 
ние не работят най-добре. Още 
не са намерили начин за реша 
(ване на бройните наболяли въ
проси. Често се ползват негра
мотните работнички, които след 

Много въпроси се решават закани за отпускане от рабо- 
прибързано и като такива си ос 
тават неразрешени. Финансово
то положение също е слабо.

Всичко си върви по старо
му. И онова, което се работи 
провежда се същия начин

построяване

спомагателни обекти,

са

към

Ниските цени привличат го
стите

Няма съмнение, че покрай ле 
чебните свойства на водата, пре 
красната природа, и ниските це 
ни на пансионите и другите так 
си и услуги са една от главни
те причини за повишения инте 
рее към Звонска баня. Така на 
пример дневно за едно лице па 
ноионът възлиза от 18 до 22 но 
ви динара ,в зависимост дали

Обникновена картина в банята
Същевременно управата на го 

стилничарското предприятие 
„ц-ьрни връх", което държи 6а 
нята, се е погрижило и за снаб-

не засега, да не може да изпол
зва нито една десета част 
възможностите си. 
стопански дейности могат да по 
лзват слабите пътища, то тури 
змът изключително зависи 
пътищата. Затуй сегашните ре
зултати са повече от задоволя
ващи. Ако прибавим, че ежед
невно поне двадесетина 
се интересуват за пребиваване 
в банята и че редовно пристигат 
десетина 
тогава е съвсем ясно, че инте
ресът е особено голям и пови
шен. За съжаление, все още е 
малък броят на ония, които се 
решават за къмпинг, но причи
ната е пак в лошите пътища. 
Ь непосредствена близост баня
та може да осигури поне за де 
сетина палатки къмпинг, а и- 
нак местностите около 
са извънредни за къмгшране.

са гласуват за онова, което им 
се .наложи.

Това положение трае вече пет 
години.

ог
лко други

дяване на гостите с хранителни 
продукти и други продоволст
вия. Гостите винаги могат да си 
купят зеленчук, хляб, дори и 
мляко от някои по-съобразител 
ни селяни. Казваме по-съобра-

сел-

огВ. Велинов

По шосешо души
зителни, защото частните 
скостопански производители 
Звонци и околните селища все 
още не снабдяват гостите с ня-

от
писма и запитвания,

1001 кои произведения, които 
в изобилие, но не продават. О- 
собено с овощия и зеленчуци.

Както неофициално ни осве
домиха всяка сутрин се прода 
дат над 100 литра мляко по 1,5 
нови динара за килограм.

имат

Трудовите организации и 
синдикатът изпращат свои 
работници на летуване

банята

НАРУШЕНИЯ И с дребни памеси може 
много да се направиТази година много трудови и 

синдикални организации изпра 
щат в Звонска баня свои работ 
ници да възобновят силите си. 
Така например това лято в Зво 
нека баня летуват група работ
ници от комбинат „Димитров
град”, работници от Пирот и 
работници от леярно-металурги 
чния комбинат в Бор. Трябва 
обаче да отебележим, че засега 
броят на работниците, за които 
разноските плаща синдикатът и 
трудовите организации е съвсем 
скромен, тъй като общо не въз 
лизат няколко десетици. Съще
временно малък е броят и на 
трудовите организации, които 
по тоя начин помагат и награж 
дават своите работници. Само 
леярно-металургическият ком-

Т.рябва да признаем обаче, че 
и с дребни намеси може много 
да се подобри съществуващето 
положение. Ако няма средства 
за благоустройствен план, пос
трояване на пътища и хотели, 
то безспорно има средства за по 
строяване да речем на хигиени 
чни клозети, които засега не съ 
хцествуват, значително подобря 
ване на хигиената и културно- 
забавния живот. Липсата на и- 
нициатива на туристическия съ 
юз в Бабушница да организира 
частния сектор за посрещане на 
гости потвърждава само конста 
тацията, че организационната 
страна трябва да се подобри. _ 

В банята липсва какъвто и 
да било културно-забавен жи
вот. Единственото, с което се за 
нимават посетителите това е ка 
ртоиграенето. Дори и най.мал- 
ките. Скуката особено завладя
ва гостите в дъждовни дни, ко
гато не могат да се къпят в от
крития басейн. В управата виж 
дат, че са загубили доста, тъй 
като не са набавили монтажни 
къмпинг-зсьщици, но не са раз
читали на такъв интерес за ле 
туване. От друга страна, още тая 
година са изработени две хуба
ви картички на изгледи от баня 
та, и че туристическия сезон 
трябва да трае повече месеци, а 
не само през юли и август. Още 
повече, че водата има постоянна 
температура и че лекуването 
може да се провежда и през 
останалите месеци. Но това ще 
значи подобряване и на здрав
ната служба, както и на реди
ца други мероприятия.

X, с.

С Петър Зорая от Републиканската инспекция Кой ги гледа зпаците?по дви
жението — отдел Пирот и Цветко Боянич служещ в СУП 
— Димитровград направихме малка „разходка” от Димит
ровград до граничния преход на Градини. На това малко

й казва, че трябва да се върне 
и да мине по него.

Живкова плаче. Не съм знала, 
бе хора...

На граничния преход — мит
нически контрол. Битолски рейс 
(БТ 37-38), който се връща от 
Турция. Редица неизправности.

Питаме шофьора Кирил Пет
ров къде му означението Уу, 
знак за скоростта (80)... а той 
започна да ни лъже:

— Вярвайте ми, в предприя
тието не искат да ги сложат... 
Зарад тия знаци се скарах с ше 
фа и шест месеца стоях без ра
бота.

— Но тези знаци не струват 
много! Впрочем, 
справка във вашето предприя
тие. ..

— Няма нужда. Колко стру
ва?. ..

растояние имаше много нарушения.
И затова не е случайно, че само в началото на този 

сезон е имало 4 злополуки, няколко тежко и леко повредени 
лица и големи материални щети.

Нашият „Фиат” 1 300 спря 
още на площад „Освобождение” 
Край новата поща строителите 
„заели” половината от улицата 
без- да сложат пътни знаци, че 
пътя е тесен и трудно се ми
нава. Нощем това може да е 
опасно. Зорая и Боянич само 
предупредиха строителите как
во да направият.

Излязохме на автомагистрала 
та. Настигнахме жена с колело, 
натоварила голяма кошница.

— Другарко, знаеш' ли, че не 
е позволено да се движиш с та 
къв багаж по. автопътя?...

— Извинявайте,не съм знала... 
• Продължаваме. На първия за 
вой — стооооп! Трактористът 
на „Нишава” Любен Цеков (Ни 
42-63) вози още едно лице, а 
при това кара неизправен тра
ктор. Две грешки отведнъж...

Зорая и Боянич му взеха хиля 
дарката, връчиха разписката.

На следващия завой — нова 
•изненада. Срещу нас се задава 
Симо Тодоров от Градини, който 
недочува.

Спираме.

Боянич силно вика на ухото
му:

— Тук не може да се иде с 
такава колаааа! Забранено е.

— Не съм знал — на свой ред 
отвръща той.

— Има ои знааак ...
— А защо не сте ни казали по Радейна ще 

има чешмирано, че тук не може да се мит 
нава! А? Защо не е съобщено 
на събрание?. ..

— Има си знак, че тук е за
бранено — пак силно вика на 
ухото му Боянич.

— Абе, къща прави човек, па 
тръгнах да му помогна. . .

— Това е хубаво но тук не се 
трябва да минеш'

ще направим

Радейна ще е първото село в 
Димитровградско, което ще ре
ши въпроса с водоснабдяването 
по съвремен начин.

С помощта на тютюневото пре 
дприятие „Нишавска долина” в 
Пирот и с доброволен 
радеинчани ще направят пет об 
ществени чешми в селото и ще 
въведат вода по домовете си.

За целта „Нишавска долина” 
е отпуснала към 50.000 нови ди 
нара, тръби и други материали 
и специалисти.

На връщане пак срещнахме 
тракториста Цеков. Пак возеше 
още едно лице в кабината (?!)... 

И така —минава 
по пътя през полето ... само на разтояние 

от няколко километра — на сто 
тици грешпи в движението. И 
тогава се питаме — защо стават 
толкава много злополуки? Мно 
зина шофьори не спазват пра
вилника по движението.

— Рейсовете, които

труд

— А-а, така ли? Извинявайте, 
не съм знал...

— Сега хилядарка, па друг 
път да- знаеш...

— А ... какво казахте ... Абе 
стока, трудно се води...

— Хи-ля.да ста-ри ди-на-ра 
глоба...

Току-що отминахме чичо Си
мо, етб ти нова среща. Младен- 
ка Живкова. Спираме. Близо сме 
до пътя, по който трябва да се 
движат превозни средства с 
животинска тяга. Зорая учтиво

пътуват
за Тр. Одоровци и Забърдие се 
претоварват с пътници и багаж, 
частни превозници също товар 
ят по много на комионите си. Ко 
лоездачите и пешеходците на 
спазват знаците по движението. 

И в този хаос —

Предприятието дава тази по
мощ на радеинчани като най- 
добри тютюнопроизводители в 
Димитровградска община.

Водопроводът ще работи след 
довеждане на електрически ток, 
акцията за който вече в към 
кран си.

— Чичо тук за кола с животин 
ска тяга движението е забра
нено.

злополуките
лесно стават.

А?... Какво има? М. Андонов М. А. Ст. Николов
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Улеснение на заетите родители ПО ДОЛИНАТА НА ЕРМА ДО ЗВОНСКА БАНЯ

ЗА »СТИСКАВЕЦА« и
МИНИ МОДАТА

ДЕТСКАТА ГРАДИНА МОЖЕ ДА 

ЗАПОЧНЕ РАБОТА ОТ ЕСЕНТА
ви шофьорът и тоз час стана 
кондуктор: започна да издава 
билети.

— Бяха взели един момчур- 
ляк, ама казват не провървяло 
— отгатна един възстар дереку 
лчакин мислите ми. — То ли е 
виновно, или те — не зная. Каз 
ват нямало „стискавец” .. •

Вътре стана душно, почти не 
поносимо. Трябваше да се стес
ним та старицата, дето молеше 
да седне. Влязоха, и група мо
мичета по минижупове. Младе
жите ги посрещнаха весело:

— Ха-така. Сега сме напъл
но мини: и автобус, и път, и ро 
клички.

Да живее мини модата!
Избухна смях.
Автобусчето пое по трасето 

на някогашния „Чиро”. Десети
на души стоеха. Но щом тръг
нахме трябваше да се наведат, 
за да не изпитат здравината на

Щом напуснахме автомобилно 
то шосе Димитровград — Пирот 
и свихме по пътя към Суково 
автобусчето заподскача като и- 
зоглавено конче. Групата по- 
млади жени започнаха да нади
гат, за да се чуват по-добре.

— То до Суково идими — дой 
дими, ама после нагоре... —
не можа да довърши мисълта 
си една старица, защото сякаш 
прескочихме някаква ограда. 
После нямаше защо да ни каз
ва, защото можехме вече да си 
представим какво ни очаква.

В автобусчето всички места 
са заети. Няколко дечурлига се 
дят в скутите на майките или 
бащите си. Без оглед — ще си 
платят половин-билетче както 
следва.

На спирка Суково ни чакаха 
още десетина души.

— Мике, синко, недей да ме 
оставяш — молеше се една ба
бичка понаближила седемдесе
тте. — И мене... и мене ... — 
викаха и другите.

— Всички ще вземем, ама пъ 
рво билети да си купите — зая-

-— Новата димитровградска де 
тека градина може да започне 
работа от есента — ни заяви, за 
веждащият обществените служ
би при общинската скупщина в 
Димитровград Райко Зарков.

Възможност действително и- 
ма. Зданието е отдавна готово, 
а за обзавеждането му са необ
ходими към 17 милиона стари 
динара, които ще се намерят.

Но не това е всичкото. Поради 
неизвестност, колко и на каква 
възраст ще са децата, които ще 
престояват в детската градина, 
докато родителите са на рабо
та ,още не могат да се направят 
окончателните сметки. Зарад ог 
раничени средства е необходимо 
да се знае каква възраст де
ца ще преобладават, та най-ра
ционално да се планира обзаве 
ждането с инвентар и да се по
търсят най-подходящите кадри.

Службата в общината за тази 
цел ще прати писма до всички 

трудови и други организации с

подобно обяснение и 
заинтересованите родители да о- 
бадят ще пращат ли децата си 
в детската градина, на каква 
възраст са и пр. След това би 
се пристъпило към 
планиране на инвентара и кад
рите. Естествено, 
ното записване на децата, никак 
няма да означава и окончателно 
задължение на родителя да пра 
ща детето си в детската гради
на, ако не му излиза сметката 
по издръжката.

Но предварителното записва
не ще е ориентир на службата 
при планирането, защото възра 
стната структура в случая ще 
е точна.

Иначе детската градина ще 
приема деца на полудневен пре 
стой, за да обхване двете смени 
по предприятията и улесни ро
дителите, които нямат на кой 
да оставят децата си, докато са 
на работй.

с искане

конкретно

предварител-

Мика — и шофьор и кондуктор
ва открива заоблените зъби на 
падналите в реката скали. До
ри и жените поутихнаха.

— Трябваше да ни 
влакчето — подзеха по-възраст 
ните. Не беше по-бързо, но по- 
оигурно.

— Уж път ще направят, 
взеха релсите, продадоха ги и 
нищо.

— То защо е хубаво да си но 
сиш шепа „стискавец” — пак се 
обади руоичкият дерекулчанин.

— Ти да мълчиш, защото не 
ни е до шега! Постоянно правим 
пътя, но с лопати ли се прави 
път в такава дивотия ...

След краткотрайно освежава
не в кръчмичката край Поганов 
ски манастир и току-що извър- 
вяли няколко стотин метра на 
един завой насреща ни изкочи 
трактор с ремарке. Шофьорите 
се договаряха.
шофьор се качи и ние запълзя 
хме назад. Някои започнаха да 
се вайкат — било 
пътниците да слезнат- Ала един 
от по-младите ги сряза:

— Да мълчите. Щом ви вози 
Мика — няма страшно. По как 
со време е минавал, та 
ли?. . .

След стотина метра шофьо
рът намери някакво разшире
ние на пътя и стори път на тра 
ктора.. Разминаването трая към 
половин час.

оставят

покрива.
— Тук няма място за горди

те. — подхърли някой.
— И за онези без „стискавец” 

— добави оня дерекулчанин.
Нататък пътят криволичеше 

по тясното трасе, а пътниците 
залепиха очи на прозорците. На 
влизахме в живописната доли
на на Ерма. Момичетата от Пи
рот, тръгнали до Звонска баня, 
за пръв път минаваха оттук- 
Те гласно възклицаваха, а оне
зи от Дрекула ги гледаха с нас 
мешка. Те като че ли невижда-

а

Н.

вшшшт
ха какво толкова красиво виж
дат момичетата в синкавия ска 
лист венец над Власи. Ала мо
мичетата не спираха с гласни
те възклицания. Момчетата пък 
използваха да хвърлят поглед 
към минижуповете им и дяво-

■ .< После нашият

по-уместно

лито да се усмихнат и намигнат. 
Автобусчето спря срещу село

главато. Шофьорът подаде 
през прозореца и току извика сега
към слезлите пътници:

— Я чакайте малко!
После чухме как попита кой 

не си е купил билет. А когато 
взе парите, качи се и ние полет 

ждрелото на Ерма.яхме към 
Някои набързо отлепиха очи от Най- после стигнахме и пос

ледната спирка — Трънеки О- 
доровци. До Звонска баня ни ос 
танаха още три.четири киломе
тра.

стъклата или вдигнаха погледи 
към скалите. Погледнах: копе
летата се движат по самия ръб 
на някогашната ж.п. линия. До 
ле Ерма, отслабнала, но пенли- Ст. НиколовНатюр морт
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Методи Петров:
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2 чка в кратуната, пълна с вар, която но-^ 

сеше на пояса и я заклатушка, докато^ 
коката побеля. След това я налапа, за- ^ 
дъвка доволно и прегьлтна шумно со-^ 
ка, който прочистваше гърлото й и й да- й 
ваше сили. 4

Дойде денят, а после нощта, след ? 
кея още един ден. Трите жени изтоще-^ 
ни и безразлични, бяха клекнали на ви- ^ 
сокото. Нямаше никакъв вятър. Салу- ^ 
стино унищожаваше последните остатъ-^ 
ци от кучето си. Нетърпима миризма на ^ 
загинало идваше откъм вързопа на Чу- ^ 
лека. Оная миризма, която вбесяваше й 
жените и ги караше никога да не се мах ^ 
нат от хълма, а Салустино, докато ди- ? 
шаше щеше да пази денонощно вратата^ 
на гробището. 4

Той разбра, че става вече безсилен. ^ 
Вървеше нагору-надолу по пътеката, за ^ 
дъхан и вбесен, с разрошена коса. Бе-^ 
ше съвсем настинал и пикаеше често. ^ 
Така продължи, докато слънцето се вди^ 
гиа високо и спечената земя запламтя.^ 
Тогава Чу лека не издържа повече. Тя^
се втурна в очертания кръг и----- >
земята; ноктите й се счупиха, после про? 
дължи без тях, разпенена и задъхнана.2 
Всичко наоколо беше пусто, и небетой 
беше празно и горещо. В тишината се ^ 
чуваше само хригггенето на Чулека. ^ 
Кръвта от пръстите й се размесваше с^ 
бялата пръст. Отгоре я гледаха трите же^ 

безмълвни, и Салусти-Й 
бяха ^

Хората погребаха умрелите и тръгнаха 
на юг. Изоставяха кирпичените си къ
щички и недовършените огради от тръ
стика и кал. които сега се рушеха без-

4 Р А 3 К А 3 Познаваха я от доста дълго време, още 
преди да пресъхне рекичката. Тогава се 
лището още беше обитавано.

Тя се появи един след обяд и жените 
я зазяпаха уплашено, а децата започна
ха да я замерят с шепи кал. Никой не 
разбра откъде беше дошла. Беше гър- 

_ бава, от време на време изпод рошава
та й коса и се показваше по нещо от 
лицето й. Влачеше косматите си краста
ви крака и беше помолила за няколко

2
- ч л*

2 мълвно.
Останаха само трите жени и Салу- 

стино. И Чулека. Кръстиха я така само 
за да носи някакво име и защото беше 
парализирана и гърбава. В дните, кога
то кукурузът се простираше далеч зад 
лагуната, към нея се отнасяха като към 
един просяк повече. Даваха й каквото им

метеше къ- 
плашеше играешите деца. По-

2 ОКТАВИО ХЕТИНО
222I
2 ЧУЛЕКА2 оставаше от яденето, а тя 

щите и
къоно, по време на епидемията, й хвър
ляха няколко зрънца ■ кукуруз или й ос
тавяха шепа булгур върху някой ка
мък, но кучетата го отмъкваха и Чуле
ка трябваше да глозга и без това оглоз
ганите кокали. Се’га остана само кучето 
на Салустино, което се навърташе око
ло порутения параклис и виеше непре-

222
22

Тя ги видя на горния край на склона, листа кока. В ония времена рекичката
като ста- още течеше, а дъждовете бяха силни и 

обилни. Подхвърлиха й малко кукуруз 
лакомо. Хората свикиа- 

нея. Започнаха да я изпращат за

И трите стояха, неподвижни 
туй. Вятърът ■ дйплеше черните им рок- 

йли и вдигаше облаци прах.
2 Един господ знае откога я чакаха. 
2 Тя се спря до средата на пътеката с бох 
4 чата в ръка. Те стояха там, за да й по- 
йпречат да излезе на улицата, която пре

2 и тя го изяде
ха с
вода, даваха й някоя делва или кожен 
мех и й показваха рекичката:

— Там, Чуленка.
И Чулека

болнавите ои крака, за
вцепенена, докато блясъкът от кри 

стреснеше. Това се

къснато.
Салустино пръв разбра какво беше 

Чулека. Той каза, че това е изрод, кой
то не струва повече и от кучето. Живот
но или не накрал разбраха, 
ясена, като я видяха да ражда. На една 
дупка в оградата, която служеше за вра 

жени, а от синкавия

2 влизаше във водата споселището и да продължий сичаше
? нататък към гробището, скрито зад хъл- че бешемиг заставаше

катома.
Тя повече усети, отколкото разбра лата на птиците не я 

безсилието си, после погледна към обла случваше обикновено привечер, станни- 
ка прах от другата страна на оградата, те й видения я напускаха и тя се хвър- 
след това пътеката, покрита с бурени, и Ляше посред ятата птици, бърбореше им 

пре.съхналия поток. Вдигна нещо разтреперена, пляокаше във вода 
небето и проследи полета на та на всички страни и я покриваше с 

един ястреб, докато слънцето я заслепи. Пяна. Изплашените птици пръскаха ли
трите жени отгоре я гледаха. Знае- цето й и тя издаваше страдаш звуци, 

ха, че Чулека не би посмеяла да се из- Сега потокът беше пресъхнал, а там,
качи на хълма. Видяха да оставя пар- където течеше по-рано, бяха избуяли 
целивата си бохча на земята и да очер- бурени и треволяк. От време на време 

нея кръг с ръка. Тя още вя се чуваше едва доловимо, плъзгането на
кактусовия храсталак. Сянката 

на ястреб пробягваше по земята и шу- 
от разлитащи се птици отекваше

та, стояха трите 
к-орем на Чулека се появи купче безфор
мено месо. Чулека беше урочасана. А и 
не можеше да е иначе, това беше урод. 
Затова и кучето на Салустино я 
таше толкова бясно. Трите жени се зак- 
ръстиха уплашено. И как тогава може
ха да я оставят пред гробището с това 
вмирисано изродче, което даже не беше 
кръстено?

Настъпи нощта. Горе на склона го- 
Трите жени си разделиха

лагуната с 
очи към нали- <ни, притиснати и 

но — всички неподвижни, като че
мъртви. После Салустино приближи към^ 
нея и попита: ^

— Защо го заравяш? ■
Тя спокойно покриваше бохчата с^ 

шепа пръст и след малко изфъфли не- ^ 
ясно:

2
тава около 
рваше че оня куп червясло месо, уви
то в парцалите, беше детето й. Но това 
не беше дете, трите жени и Салустино 
го знаеха. Според тях Чулека не може

2реше огън. 
шепа булгур и го заблизаха. В пробля 
съците на огъня се открояваше тъмната 
фигура на Салустино.

Готова да изтърпи още дълго без да 
заспи, Чулека извади от торбата си пое 
ледните листа кока и прочисти жилките 
им. Отвъртя пи в дланите си, 
станаха на топка, пъхна ги с една пръ-

змия в 2— Не го заравям..
Плю. После взе едно сухо тополово? 

клонче, закрепи го между буците и каза:^ 
— Засаждам го.

2
мът
между пустите къщички.

Селището беше напуснато малко 
след като престанаха последните дъж-

2да има деца.

Гж,т
вятър изгаряше

2Изправи се и бавно, съвсем бавно й 
тръгна към колибата си. Скоро след то- 4 
ва умря. |

докатожеше да е и някакво Жизогно, покрито 
с парцали, или някаква дяволска магия.............. ....................--------------------------------------- ----------------.ччЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧУУУЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧУЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧУЧЧЧЧЧЧ>

кукуруза и тополите.
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СТР. 8
НЕИЗВЕСТЕНДокато не се оженят, говор 

ят само за сърцето си. След 
това жлъчката и черния 
дроб. Миналата седмица Съветът, 

за стопанство, обществен план 
и финанси извикал представи 
тели на стопанските организа 
иии в Босйлеградска община, 
за да обсъдят въпроса за ин
теграция, за която толкова на 
дълго и пламенно се говори. 
Когато хората се събрали, пре 
дседателят поискйл от компе 
тснтните в общината завеж
дащ стопанството в общинско 
то управление да дойде на то
зи важен разговор, за да из 
ложи известни показатели за 
и против интеграцията според

сведенията, с които разполага 
той.

Обаче след дълго разтакане 
установили, че в общинското 
управление всъщност нямало 
такова лице. Съществува ли
це, което прави стопански ана 
лизи, но завеждащ стопанство 
— не съществува.

Разбира се, и за какво ще 
им е. Важно е, че очите им са 
насочени към републиканския 
бюджет, а това е по-лесно, от 
колкото да водиш полика за 
създаване на собствено 
панство и за неговото засил
ване.

ЛАФМОАБЕТ 

С ЯСНОВИДКАТА ВАНГА
— ■» —

Любовта е като народни
ят универоитет — състои се 
главно от вечерни курсове.

— ■» —
Голямата уста и малкият 

ум са-най-често под едно че
ло.

— -
Съдията пита подсъдимия: 
— Защо си крал само ко

кошки?
— Лекарят ми беше пред

писал диета.

сто-

— ■» — Изглежда рибата вони 

от главата
Един минувач много учти

во пита друг:
— Моля ви се, знаете 

колко е часът?
— Да, господине.
— Много ви благодаря.
— Няма защо.

ли • вя
Но понеже винаги има из

ключения, този куриоз не~изо 
станал и тогава. От общин
ския синдикален съвет нито 
един представител ни присъст 
вувал на съвещанието. Докато 
траял конгресът профсъюзни 
те ръководители в Босилеград 
си останали глухи... Иначе 
трудно може да се разбере 
как е станало това? Или ва
жното е, че паушалите вървят, 
всеки месец а за работа ни
кой не ги пита.

Неотдавна в Босилеград би 
ло устроено разширено общин 
ско съвещание ,което било ед 
но от договорите как най-ефи 
касно Да се проведат в дело 
Насоките на Президиума и 
Изпълнителния комитет на 
ЦКна СЮК на територията 
на Босйлеградска община. На 

били повикани

— ■№ —
Ти на това риба ли каз

ваш — пита бащата.
— Когато ние бяхме деца, 

ловехме риби колкото ръка
та ми.

— Е да, татко, но оттогава 
ръката ти колко е порасна
ла?

заседанието 
ръководствата на всички об
ществено-политически органи 
зации и мнозина обществени 
дейци в общината.

Отзивът бил на зивдно ра

— •№ —

М.Наградени
читатели

внище.

Както е известно на читате 
лите пет екземпляра от бр. 
349 на вестник „Братство’’ 
носят специален знак — голя 
мо печатно „Н”, сложено вър 
ху карикатурата на 8-ма стРа 
ница. Също така и от бр. 350 
пет екзепляра имат МАЛЪК 
КРЪГЪЛ ПЕЧАТ НА РЕДА
КЦИЯ „БРАТСТВО”, СЛОЖ 
ЕН НА ЧЕТВЪРТА СТРА
НИЦА. Според пропозициите 
за награда, читателите които 
притежават тези екземпляри 
получават награда по 
ХИЛЯДИ СТАРИ ДИНАРА.

Досега на Редакцията се 
обадиха с изрезани части от 
вестника, където се намират 
специалните знаци, следните 
читатели:

1. БОГОЯ КИРОВ, ученик, 
махала Влаикова, КЛИСУРА;

2. ТИХОМИР ТОШЕВ, ул. 
„Забърдие” бр. 6. ДИМИТ
РОВГРАД;

3. НИКОЛА ПАВЛОВ, ул. 
„Хр. Ботев” бр. 5, ДИМИТ
РОВГРАД;

4. ЗДРАВКА ГАГУЛСКА, 
ул. „Рисовица”, бр. 2, БОСИ
ЛЕГРАД,

Щастливите читатели ще 
получат спечелените награди 
на своя адрес. Честито.

При читателите се намират 
още 6 екземпляра с посоче
ните знаци, на които следват 
награди.

2. — Вие „виждате" всичко какво ще се случи в бли- 
далечно бъдеще и какво се е случило в близко и да- 

Можете ли да ни кажете кога Димитровград 
ще получи достатъчно вода за пиене?

— В далечно минало, по-точно в римско време, хо
рата са имали водопровод дори и в Шумйе (махала в с. 
Власи). Това потвърждават постоянните изкопки на тръби, 
които вадят хората от бедните си нивички.

Смятам, че за следващите две хиляди години кому
налните ви отци ще разрешат тоя проблем.

2. — Кога ще изчезне прахта от нашите улици?
— Когато падне сняг.

3. — Докога димитровградска ,,Услуга ще бъде най 
рентабилното предприятие?

— Докато само ОБЛАГА, а в нищо НЕ ВЛАГА.

4. Знае ли се кога димитроградското предприятие 
„Фабрад" ще продаде произведените секретни брави и ка

тинари?

зко и
лечно минало.

ПЕТ

— Знае се. Когато му ударят катинар.
5. — А докога земеделската кооперация 

ще сее люцерна, пък ще жъне жълтеница?
— Все докато техните специалисти имат жълто око-

„Сточар"

Методи ПЕТ РОВ Без думило устата . . .
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