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СПОСОБНИ КАДРИ И 

ДЕЙСТВЕН КОНТРОЛШУРСШ) Към края юли се състоя раз
ширено заседание на общинския 
комитет на СКС в Сурдулица с 
изпълнителните тела на други
те обществено-политически ор
ганизации, някои секретари на 
местните'и основни организации 
на Съюза и някои председатели 
на профсъзяите организации.
На заседанието присйствуваха и 
Василие Смаевич, като предста 
вител на ЦК на СКС и Светис- 
лав Станкович, представител на 
междуобщиноката конференция 
на СКС от Враня.

Встъпително слово за актив
ността, резултатите и предпри
етите мерки във връзка с реа
лизирането на Насоките изнесе 
сектретаря на Общинския коми 
тет Душан Стойкович.

Той подчерта, че в последния 
месец са се състояли орещи и ра 
зговори за Насоките и тяхното 
провеждане почти във всички 
организации на Съюза на кому 
■нистите и в трудовите орга
низации където колективите са 
запознати с Насоките и въз осно 
ва на тях разисквали върху ово 
ето положение и задачите за ос 
траняване на отрицателните яв 
ления. Той подчерта, че ггробле 
мите трябва да се решават оба 
че системно и конкретно защото 
всяко чакане отрицателно се от 
разява върху по-нататъшната 
работа. Обобощени разисквания, 
критика само на чужди греш
ки а не и на собствени, изнасяне 
на неистинни и полуистини, не- 
провеждане на програмите, ча
кане някой друг да разрешава 
проблемите са явления които са 
противположни на Насоките.
Стойкович подчерта, че на досе
гашните събрания и разисквани- 
я са критикувани много слабос
ти в общината: заемане на рабо
та на заможни хора, които имат 
и земя, големи разлики в доходи 
те, незаконно приемане на слу
жащи, без конкурси, по родни
нски и приятелоки връзки, недо 
статъчно ангажиране на инспек 
ционните служби, съществуване 
на груповщина, особено в 
строителното предприятие „Зи
дар”, фабрика ФАЕОС и кому
налното предприятие. Критику
ва се заемането на работа на пен 
оионери, затваряне вратата на 
стажанти и някои неправилнос 
ти в гостилничарството. Един
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частен гостилничар притежавал 
и камион и тъй като едновре
менно не може да упражнява 
две частни дейности заведение
то преригистрирал на име на дъ 
щеря си.

Нормативните актове в някои 
трудови организации се приопо 
собяват към желанията на от
делни личности. Трябва да се 
предприемат и енергични мерки 
в откриването произхода на иму 
ществото на някои незаконно за 
богатели хора. Също така да се 
преизпита дали е незаконо ре
шението на гостилничаркото пр
едприятие, което дало свои обе
кти на своите работници срещу 
•паушал. Бяха изнесени и конкре 
тни примери за някои пропуски 
в работата на общинската скуп 
щина. Така например съветите 
за комунални работи, финанси, 
туризъм и гостилвичарство оа 
дали възможност на някои ча
стни лица да отварят заведения. 
Критикувано е и купуването на 
леки кола в някои трудови ор- 
ганизации по желанието на ръ
ководителите на същите. Това 
нещо изисква големи финан
сови давания. Констатира се че 
същите тези хора съдържатели 
на частни заведения докато ра
ботили в хотел Сурдулица пра
вили дневен пазар едвам по 10 
до 15.000 ст. динара а сега по 120 
до 200.000 динара. Защо е така?

Другаря Василие Смаевич у- 
часгвувайки в разискванията по 
дчерта, че трябва с голямо вни 
мание и упоритост да се остран 
яват появилите се аномалии. Ца 
стоящия етап от нашето разви
тие е продължение на въоръже 
ната революция, а в ревлоюция 
та обикновено не отиват всички 
а най-съвеотните, най-ентусиа- 
зираните готови да се жертву- 
ват за делото за което се борят.

Накрая секретаря Стойкович 
почерта, че трябва да се продъ
лжи още по-последователно бор 
бата за претворяването на Насо 
ките в дело. Една група въз ос
нова на разискванията и увод
ната реч ще направи заключе
ния, които ще бъдат доставени 
на обществено-политическите о 
рганизации на обсъждане.

ВЕстиии ам р^лглрсрата царод юств сФрюгоолАвия
КОРЕСПОНДЕНТЪТ НА ТАНЮГ СПЕЦИАЛНО ЗА „БРАТСТВО”

ДЕСЕТ СОФИЙСКИ ФЕСТИВАЛНИ ДНИ
НЕЗАБРАВИМ СПЕКТАКЪЛ. * СОЛИДАРНОСТ С ВИЕТНАМ * НЕПРИЯТНОСТИ

IСофия, 5 август
Още един ден и София ще 

се върне към своя нормален жи 
вот

Деветнадесет хиляди младежи 
и девойки в различни народни и 
други носии като река, час бър
зо час бавно, или тичешком, се но 
сят с повиците „хо, хо, Хо ши 
Мин, или с народна песен 
хоро из главните улици към 
стадиона. А с тази река се сли
ва масата от двете й страни — 
младите и старите на София. От

чната трибуна се явиха живи ло 
зунги: „Солидарност, мир и дру 
жба”. Осемстотин младежи със 
сини фестивални знаменца в ръ 
цете образуваха контурите 
земното кълбо. Към тях се при
съединиха носителите на нацио
налните знамена на страните 
участнички. Темата на упраж
нението бе „борбата за свобода, 
това е дългът на световната мла 
деж’’. Последваха още две ма-

б:след десет урни дни,
през които имаше друг изглед, 
друг ритъм, други вечери и но
щи. Ще се раздели с младежите 
от разните меридиани на света, 
които весело я забавляваха

на

или,
със

своите игри и песни, без да зна 
ят кое е време от денонощието. 
Ще се раздели с много друго,

Тържествения спектакъл на стадион „Васил Левски

което не е нейно, а пратено й от 
други български градове на по
мощ, да бъде вървежът й без 
забележки — с таксита, автобу- 

милиционери и пр. Със за
криването на фестивала пак ще 
са достъпни на всеки многото 
ресторанти и закусвални, които 
бяха заети от фестивалните. И 
ще престанат да важат разпо
редбите за фестивалния режим 
по чистотата,- поведението 
студентите и др-, дадени от гра 
дския съвет за през фестивал
ните дни.

Всичко това и много друго, 
което беше, ще се забрави.

Но в спомена на софиянци и 
на гостите ще остане впечатле 
«ието особено от първия ден на 
фестивала 
из главните улици на града и 
парадът на стадион „Васил Ле
вски”. Тяхната импресивност и 
величественост могат да се пред 
ставят само с думата на поет и 
с кинокамера. Рядко видение на 
истина.

прозорците пък хората привет 
ствуват младостта с махане, с 
цветя.

След няколкочасовово минава 
не из улиците тази междунаро
дна, млада река се вли в стади
она „Васил Левски”, където бъл 
гарската младеж отвърна на по 
здравите и й се придружи в со
лидарността с геройската борба 
на народа и младежта на Виет
нам против американската аг
ресия, в солидарността за мир и 
дружба.

сови упражнения и на края на 
стадиона се появиха пет разно
цветни кръга от участниците 

(Следва на 3 стр.) Милан ВЕЛИЧКОВси,

ПАРТИЙНО СЪБРАНИЕ В КОЖАРА „БРАТСТВО”

КАК ДА СЕ ПРЕСКОЧИ ГОЛЕМИЯТ КАМЬК?на

Симпатично беше, когато три 
йсетина български девойки, в 
национални носии, с рози в ко- 
шнички, образуваха живописна 
фигура на огромна цъфнала ро- 
за. В този момент на трибуната 
наистина се почувствува ухани
ето на рози — много девойки ръ 

зрителите с розова вода.

САМОУПРАВЛЕНИЕТО НА ЗАДЕН ПЛАН. СЛАБА ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА И РАЗДОРИ. 
ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ ТЪРПЯТ ТИЯ, НА КОИТО РАБОТАТА ТУК Е „САМО ЗА ТРУДОВ 
СТАЖ”? МНОГО ВЪПРОСИ ТРЯБВА ДА РЕШИ ТРУДОВИЯТ КОЛЕКТИВ.

Партийното събрание в пред 
приятие „Братство" в Желюша, 
което се състоя в последните 
дни на миналия месец, изглежда 
ще означи началото на провеж
дането на Насоките в това пред 
приятие, което от години насам 
има затруднения, не само зарад 
външни причини.

Дневният ред за слабостите в 
производството, 
на труда и в самоуправлението, 
гледани през призмата на зада
чите от Насоките — не можа да 
бъде изчерпан ни за цели седем 
часа. Рядко някой член на Съю 
за остана да не вземе участие в' 
разискванията и посочването на 
лошото.

водителя на счетоводството. От 
ражението върху работата пък 
е голямо.

Констатира се, че на един ра
ботник са писани осем часа рабо 
та в склада, макар да не е ра
ботил там нито минутка.

Каза се, че директорът по 
овое нахождение премествал ра 
ботници от едно място на друго.

Даже и това, че срещу някои 
недисциплинирани работници и 
работнички не се предприемат 
никакви сериозни мерки за на
казание.

От разискванията личи, че тру 
довата дисциплина и отговорно
стта е спаднала съвсем.
— Превозното средство се полз 

вало за набавка на съвсем малко 
количество материал, без да се 
гледа, че това прави големи раз 
хода.

— Вълната, изнесена за съхне 
не ,е била оставена несъбрана 
дълго време. Даже се чакало да 
я хване дъждът и да се напра
вят щети, макар че за събира
нето са били необходими не по 
вече от 30 минути.

(Следва на 3 стр.)

В разискванията се подчерта, 
че самоуправлението не деиству 
ва достатъчно. Как иначе да се 
обясни, че директорът сам е из
дал няколко наредби, които са 
в компетенцията на управител 
ните органи. Или защо дирек
торът е определял работното 
време в предприяатието, и то за 
отделни цехове, когато компе
тенцията е ясна.

Още един пример е очебиещ. 
Бе казано на събранието, че ед
но лице било прието направо от 
управителния съвет, без прие
мането да е разглеждано от ст
рана на съответната комисия, 
която съществува в правилни
ците на предприятието.

И на края и това. че автори
тетът на ръководните хора не 
се зачита, понякога и зарад кри 
во разбрано самоуправление. 
БЕЗ ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА 
И ОТГОВОРНОСТ

Раздорите пък между хора
та, най-често между ръководни 
те,разяждат предприятието и 
пречат да върви напред.

Казано е на събранието, че 
нетърпимостта между ръковод
ните е за дребни работи, елеци 
ално между директора и ръко-

манифестацията
сеха
Същевременно като грозд във 
въздуха се понесе цяла низа ба
лони.

След това започнаха гимнас
тическите упражнения. От изто

организацията

ДИМИТРОВГРАД

ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА ОС
: I

ока длъжност, а Васил Иванов 
по своя молба, защото работи в 
чужбина и не може да представ 
лява избирателите в скупщина 
ната и работата й.

Тъй като Величков е бил и 
председател на камарата, отбор- 
ниците гласуваха за нов пред
седател на бъде избран Васил 
Петров заместник — директорът 
на основното училище в Дими
тровград.

Общинската камара на общин 
ската скупщина в Димитровград 
на сесията от 30 юли направи 
изменения в състава си.

Досегашният председател на 
камарата Крум Величков и от
бор никът от Желюша Васил И- 
ванов са освободени от отборни 
ческия мандат по следните при 
чини:

Крум Величков, защото е 
приет за служещ в общинската 
скутпцииа и съгласно закона ня
ма право да върши отборничв-

А решението, което се налага 
от разискванията би могло да 
се формулира така: „Трябва да 

големият камък, носе прескочи 
ка*7”

Отговорът, естествено, е ле- 
с отстраняване на всичкооен:

лошо, което бе порицано от вси 
комунисти, а сигурно щечки

бъде порицано и от целия колек
м. н. н. тив.



СЪБИТИЯТА В ЧЕХОСЛОВАКИЯАкШуолно тема

ОТ ЯНУАРИ ДО БРАТИСЛАВСКАТА СРЕЩАИЗМЕНЕНИЯ В 

КОНСТИТУЦИЯТА (ХРОНИКА НА СЪБИТИЯТА)
Ето как се развиваха събити-1 | През май бе устроена среща 

„та от януари насам: ^од^еГ^С^Гч^
Пленумът на ЦК па ЧКП ^ Москва. Бе съобщено, че Са

началото на януари е най-важ( тиат мнения за съб®т^
ното събитие през този Ц- »я в Чехословакия. От 17 до 
Бяха разделени функциите пре ^ ^ в чсср гостува ^До
зидент на ре"^ „4 ''ският министър председател Ко
секретар на пар ’ н от' Рсигин. Първият заместник-мини тогава държеше Антонии Новот ^ да въ„шпите работи
ни. За първи секретар бе изб чррр Пуллак заяви че и птмп 
рап Александър Дубчек и бе о- 1 шенията^между ЧсЬГ " 0ТН°' 
казана пълна подкрепа на кур- , 
са за демократизиране на обще
ствения живот и за провежда
не на стопанската реформа.

„Вървим по своя специфичен

Събитията в Чехословакия, 
започнали от Нова година, ан

гажираха вниманието на свето 
вната и нашата общественост. 
Тази страна зарад търсенето на 
свой специфичен път към соци 
ализма и демократизирането на 
живота, изтърпя значителен на 
тиск от някои социалистически 
страни, чийто епилог е срещата 
в Братислава на шестте страни 
и приемането на съвместна дек
ларация.

По решение на Съюзната ску 
ггщвдна, специална комисия от 
народни представители от всич 
ки камари на скупщината е под 
готвила общи предложения за 
изменения на някои разпоредби 
в Конструкцията на СФРЮ и 
избирателната система. По тези 
предложения ще се води публи 
чно разискване в обществено- 
политическите и трудовите ор- 
ганизации, научните и професио 
■пални институции и сред граж 
даните. Имайки напредвид сюг- 
жестиите и мненията които ще 
се изнесат на публично обсъж
дане, комисията ще направи про 
егсти на конституционните ама- 
■ндмани и към края на септемв
ри ще ги представи в Скупщи
ната на приемане. Тезисите за 
избирател лната система след об 
съждането, ще послужат на ску 
пщинските органи за приемане
то на новия избирателен закон.

Предстоящите конституционни 
промени се подготвят вече ед
на година.

лени работи вършат отделни ка 
мари самостоятелно, а някои се 
■извършват на общи сесии на 
всичките камари.

Непосредствено избиране чрез 
гласуване на гражданите е пре 
двидено само за представители 
в Камарата на комуните. Кама 
■рата на народите ще избират 
воички домове на републикан
ските скупщини и скупщииите 
на автономните покрайнини, а 
стопанската, просветно-култур
ната и ооциално-здравствема ка
мара - отборниците ма общински 
те скупщини. В Камарата на па 

републиканска 
скупщина ще избира по дваде
сет, а скупщпиите ма автоном
ните покрайнини по десет пред
ставителна Всички други камара 
що имат по 120 представители.

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЧИНА
НА КАНДИДАТИРАНЕТО
По отношение начина на изби 

райе проектът не отстъпва от 
настоящата система.

Има обаче дилеми по отноше
ние избирането на представите 
ли в Камарата на трудовите об 
щности. Съществуват сериозни 
забележки към посредствения 
начин на избиране, в общински 
те скупщини. Предлага се те
зи камари да се избират непо
средствено. Съществени измене
ния има и в начина на кандида 
тпрането. Социалистическия съ
юз става носител на целокупна 
та кандмдациомна и избирател
на система.

Мандатът на представителите 
ще трае четири години и всяка 
четвърта година ще се обновя
ва целокупният състав на скуп 
щината. Досега всяка втора го
дина се обновяваше една втора 
от състава на всички камари. О- 
става и занапред да важи ггрин 
ципа на преизбирането, но се 
поставя никой да не може да 
бъде избиран повече от два пъ 
ти последователно в същата 
скупщина. Досега този принцип 
беше валиден само за една и 
съща скупщинска камара, така 
че едно и също лице можеше 
да се избира и повече пъти при 
условие да бъде избрано в дру 
га камара.

и соц„.
I алистическито страни ням? изо 

г>|стрянс, но се забелязва разли- 
1 д чие в гледането на отделните 
' страни към процесите на демо- 

кратизирането в Чехословакия 
път”, думите на Клсмснт Гот- , Мес юни също изобилству- 
валд припомни Дубчек на тър- събития. На пленума „а
жсствсното заседание на ЦК на< цк ^ чкп в началото ' а ™

р‘ 1 сеца се реши да се продължи 
пеотклонно с политиката на со-

родите всяка

ЧКП, Народния фронт и 
телството по повод 20 години от| 

социалис-прсминавансто към 
тичсско строителство, състояло' 
се на 22 февруари.

циалистическото демократизира 
не и през есента да се свика из 
ванреден конгрес на партията. 
Антонии Новотни и няколко дру 
ги членове на ЦК бяха отстра
нени. Народното събрание иа 
ЧССР прие Закон за подготовки 
те за федеративно устройство на 
държавата. В края на месеца се 
състояха маневри иа войските 
от Варшавския пакт в ЧССР.

През месец юли станаха усло 
жпенията. Президиумът на ЦК 
на ЧКП обсъди писмата па пар 
тиите па СССР, Полша, ГДР, 
Унгария и България в които се 
изразяваше „тревога” от разви 
тието на събитията в ЧССР и 
се предлага среща на тези пет 
партиии и на ЧССР във Вар
шава.

Месец март е богат на събития 
в Чехия и чужбина. На 14 март 
Словашкият пароден съвет поис 
ка да се приеме принципът на 
федеративно 
ЧССР.

устройство па

КАМАРА НА КОМУНИТЕ
Според проекта който до края 

на септември ще бъде на пуб
лично обсъждане. Камарата на 
народите става напълно само
стоятелен скупщинсют дом, със
тавен от делегати от републики
те и автономните покрайнини. 
Учредява се Камара на кому
ните като съвет на трудовите 
общности: стопанска, просветно 
културна и социално-здравна 
камара. Ако се приеме тази стру 
ктура, вече няма да я има на
стоящата съюзна и организаци
онно-политическа камара.

Предлагащите изтъкват, че та 
зи структура на Скупщината от 
разява съществуващата общес
твено-политическа и самоуттра- 
вителна структура. Основата на 
тази структура съчиняват хора 
от отделни области на сдруже
ния труд, гражданите в комуна
та и народите и народностите по 
републиките и автономните по
крайнини.

Изхожда се от принципа на 
равноправието на домовете и 
двудомността. Работи от надлеж 
■ността на Скупщината в инат 
ще вършат двете компетентни 
камари равноправно като при 
това по всички въпроси като ед 
■на от компетентните е Камара
та на народите. Не променят се 
конституционните разпоредби, 
които утвърждават, че опреде-

— На 22 същия месец по ис
кане иа партията и обществено
ст?, в Чехословакия Новотни си 
подаде оставка от поста прези- 
ден па републиката.

— В Дрезден се състоя среща 
на правителствените и държав
ни ръководители на НРБ, ЧССР, 
Унгария, ГДР, Полша, СССР. В 
комюникето бе казано, че е на
правен? взамна информация за 
положението в социалистически 
те страни и представителите на 
ЧССР са осведомили другите за 
провеждането на решенията на 
януарския пленум.

Същия месен бяха реабилити 
рани осъдените на смърт през 
1952 до 1954 година комунисти: 
генералният секретар на ЦК на 
ЧКП Рудолф Слански и други 
изтъкнати партийни и държав
ни ръководители.

В края на март и началото на 
април на пленум на ЦК на ЧКП 
се реши да се реабилитират про 
гонените през „култа към лич 
ността” членове на партията. За 
нов президент на републиката 
бе избран генерал Лудвиг Сво
бода, една от жертвите н? вре
мето на култа. Бе образувано но 
во правителство начело с Олд- 
жик Черник.
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Александър Дубчек

нето на по-големи права на ре
публиките и покрайнините в но 
рмативната дейност, към преци 
зирането на положението и фун 
кциите на автономните покрай
нини и към разработването на 
принципите на равноправна у- 
потреба на езиците на народно
стите и правата на числящите 
се към народностите за употре
ба на майчин език в осъществя 
ването на своите права и задъл 
жения.

Ако се приемат предложения
та на конституционната коми
сия, с Конституцията няма да 
се предписва кои и какви само- 
управителни органи трябва да 
имат трудовите организации, на 
чина на избиране и времетраене 
на директор и подобно. Всичко 
това ще бъде предоставено на

На 15 юли във Варшава се 
състоя срещата на петте КП без 
ЧКП, от която бе пратено пис
мо до ЦК на ЧКП. Писмото бе 
публикувано един ден по-късно 
и предизвика в Чехословакия ма 
сови манифестации в подкрепа 
на ЧКП и на секретаря Дубчек. 
По телевизията Дубчек заяви: 
Нашият социализъм е в добри 
ръце и никой няма правото да 

зрелоста на 
класа”, 

на ЦК на 
отхвърли в писмо

то-отговор всички обвинения и 
необективното 
положението в ЧССР и заяви, 
че на интересите на социализма 
в страната братските партии мо
гат да помогнат съмо е доверие 
то в ЧКП и с подкрепа на поли 
тиката й.

На 22 юли в Москва се съоб
щи, че Политбюро на ЦК на 
КПСС и Президиумът на ЦК на 
ЧКП

се съмнява в 
нашата работническа

През ид иумът 
ЧКП

представяне на

ПОВЕЧЕ САМОСТОЯТЕЛНОСТ 
НА ТРУДОВИТЕ ОРГАНИ

ЗАЦИИ
Останалите конституционни 

промени се отнасят към дава-

труловите организации, техните 
статути и друти самоуттравител- 
ни актове.

С. С-ч

§ ще се срещнат в пълния 
си състав на територията 
ЧССР. По това време кампания 
та против ЧССР в петте страни 
не представа.

На 29 юли в Черна при Тиса, 
близо до границата със СССР 
започнаха разговорите между 
Политбюрото на ЦК на КПСС 
И Президиума на ЦК на ЧКП. 
Резултатът — ако се употребят 
думите на председателя на На
родното събрание на ЧССР Смъ 
рковски изнесени след срещата 
в Братислава на 3 август са: Ва 
ршавското писмо е минало. Че 
хословакия не само отбрани по 
литиката си, но успя и да се 
спре полемиката между парти
ите.

чат на ориза, а ако пречат, те живата сила на противника, но 
трябва да се изскубнат като пле поради липсата на противника 
вели. И то започна своето до и неговата жива сила американ 
смърт опасно плевене по о.ризо ците хвърлят сачмените бомби 
вите поля. на оризовите полета, там, къ-

Девойката вървеше из полето, дето работят много хора. 
като опитваше с босите си кра За щастие жълтите бомби г 
ка почвата под водата. Земята е разперените опашки, плисвайки ^ 

= Младежът, девойката, ста- викът на другарите му: „Сега мека. Твърдата бомба лесно се се във водата, най-често не из-|1 
= рецът, старицата — всеки виет всички трябва да се учат” — не открива. бухваха. Но-когато ги докосва-=
= намец смята за свой дълг да взе намери отклик. Майката на де- Бомбите не бяха големи. Ед- ха с босите си крака, тогава ста = 
§§ ме, колкото силите му позволя Бойката бе болна, бащата запи- накви жълти цилиндри с разпе ваше опасно . ..

ват, участие в борбата с агресо на във войната за освобождение рени опашки от бели тенекиени Девойката обезвреди стотици 1
на страната от френските коло ивици на пружини. такива бомби. Научи и прияте- =

Виетнамците са много способ низатори, в семейството децата Девойката отнесе първата бом лите си. Така се организираха = 
ни хора, бързо схващат и дори бяха много, а тя бе най-голяма. ба далеч в бамбуковия храста- самодейни курсове по обезвред- Н 
когато са с малко образование, Но ето че тя чу нов повик: ро- лак и дълго и внимателно я въ яване на бомби, 
много бързо усвояват новите. дината отново призовава своите отя в ръцете, гледайки кое мо- Извинявайте, но това е най- = 
професии. А когато нямат зна- си нове и дъщери в защита на о- же и трябва да се отвърти и от мъжествената и смела на света 3 

= ния и няма откъде да ги почер течеството. От небето се посипа- страни. самодейност! Ш
I пят, на помощ им идва вроде- ха страшни бомби. Много от тях Как става всичко това — тя Към работата, грижите и без = 
= ната досетливост. падаха в оризищата и без да ек и сама не може да обясни. Та покойствата на ' девойката се—
= Селските момичета неочаква- сплодират, оставаха там да ле- девойката и понятие нямаше прибавиха и полето, и семейство § 
= но решават сложни технически жат, зарити в тинестото дъно нито за детонатор, мито за ста- то, и бомбите. Но “
= задачи. И ги решават безпогреш и скрити под водата. билизатор. Тя си мислеше: ме- менно сега се намери време за =
= но. Впрочем, тук не бива да се Понякога бомбите избухваха, таличеоката кутия не може да учене във вечерното училище? = 
Л греши. Девойката, за която ис- От неочакваните коварни взри- се взривя сама. А тона означа- Досетливостта, храбростта и ша Н 
= кам да ви разкажа, е станала са вове селяните получаваха теж- ва, че в нея е пъхнато нещо, ко стието й помогнаха да усвои о- ^ 
= пьор по собствено желание и и- ки рани, а понякога и загиваха, ето я взривява. И реши съвсем безвреждането на малките сач” Ш 
Л нициатива. А както е известно, Стана страшно да се работи логично: това нещо трябва ня- мени бомби. Но американците = 
= сапьорът греши само един път на полето. как си да изскача навън. хвърляха и по-големи. За тяхно 1
ц в живота си. Девойката слушаше, че по вре Завърза тя бомбата на два на то обезвредяване бяха необходи Ш
=§ Девойката живее на юг, в про ме на войната за освобождение ®едени клона на един тънък, ми специални знания, трябваше § 
= винцията Тхан Хоа. Тя е селя- виетнамските войници обезвре- гъвкав бамбук и като дръпна да стане грамотна.
= «ка. До войната ... Простете, не дявали вражески бомби. Щом силно единия, залюля го и го Тази пролет девойката-самоук Е
= се нарича война бандитизмът, другите са успявали, защо да пусна. Капакът се отмести и сапъор стана истински сапьо.р и =
= дори когато той се осъществява не опита и тя. взривателят се измъкна. Девой- изкусен ръководител на най-ва §
= чрез прилагане на най-съвре- Момичето и не помисли, че иата развинти бомбата, изсипва змиите курсове са осигуряване— 
= менна военна техника, затова бомбата може да избухне в ръ- йки от иея много малки куршу безопасността на полето. Така =
= по-правилно е да се каже до цете му. То мислеше само за мчета. Тя умееше да брои до тя наричаше своята и на прия- !
= «ападненията на американски- едно: оризът трябва да се пле- петдесет и разпредели куршу- телките си работа.
= те самолети над ДРВ девойката ви, а селяните се страхуват да мите на пет равни купчинки по Е какво, в условията на бор- _

познаваше само полето, ориза излязат на полето. В неговия петдесет. ба с агреС0ра такава теХника зай
и къщната работа. За учение все живот главното бе оризът, а Девойката не знаеше, че тази осигуряване безопасността на =

= така не й достигаше време. И всичко останало, в това число бомба се нарича сачмена, че тя труда е даже много необходима!-
111ШШ1ШШНШШШ111ШШ1ШШ1Н™

I Виетнамска сцена на

САМОУКИЯТ САПЬОР с=

1

I ра.

1

ЕПИЛОГЪТ НА полемиката е 
в началото на август. На 3 ав
густ в Братислава се състоя кон 
Ференция на партиите на 
УНР, Полша, СССР, ЧССР, ГДР. 
Присъствуваха най-високите ръ 
ководители и в отворен разго
вор обсъдиха актуалните въпро 
си по изграждането на социали
зма и единството на световното 
комунистическо движение, бор 
бата против империализма и про 
блемите на сегашната междуна 
родна обстановка. Разговори се 
водиха за укрепването и разви
тието на братското сътрудниче
ство между социалистическите
страни. Бе подчертано, че вся
ка партия в решаването на про 
блемите Но развитието на соци
ализма трябва да държи сметка 
за специфичните национални 
особености и условия.

НРБ,защо пък и-

1

I
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есет софийски 

фестивални дни
(Продълж. от 1 стр.) 

във фестивала, символизиращи 
петте континента и с 
знамена от всички страни 
дата.
НАШАТА ДЕЛЕГАЦИЯ ИМА
ШЕ 524 ДУШИ

През следващите дни фести
валът протичаше в разни поли
тически манифестации, художе 
ствени и спортни спектакли, в 
които участвува и нашата де
легация .състояща се от 524 чле 
нове.

С тази, численост на делега
цията ни Съюзът на младежта 
и на студентите на Югославя ис 
каше да окаже пълна подкре
па на идеята на Деветия фести
вал за мир, солидарност и дру
жба, особено безрезервна 
крепа на фестивалната 
ност той да бъде силна манифе
стация на солидарност и помо- 
щ на геройската борба на виет 
намския'народ против американ 
ската агресия и на енергичните 
усилия на арабските народи да 
махнат последиците от мзраел- 
оката агресия.

Цяла група, а не един репор 
тер са необходими да се забе
лежи всичко, в което участвува 
нашата младеж. Затова накрат
ко ще забележим само най-тър 
жествения спектакъл на наша
та делегация, който стана на 30 
юли вечерта. Хиляди посетите
ли. повечето български младе
жи и девойка, които не бяха у- 
частници в официалната бълга 
река делегация, изпълниха але
ите пред естрадата в Парка на 
свободата. Искаха да се запо
знаят с уважаваното и известно 
изкуство на своите съседи. И на

истина след спектакъла, можах 
ме да прочетем, истина само в 
два вестника, че програмата е 
оставила изключително впечат
ление.

пирамида 
в сре

НЕ БЕЗ ТРУДНОСТИ
Но нашата делегация на фе

стивала имаше и трудности в. 
осъществяването на, своята про 
грама на политическо, културно 
и спортно поле. За това бе из
дадено и съобщикие на делега
цията, в което е казано ,че пос
тигането на някои по-широки 
цели на прогресивната млада ге 
•нерация е била затруднено, да
же в някои случаи спъвано на
пълно, зарад настояването на 
фестивала да бъдат наложени 
определени концепти на тясно 
идеологическо и сектантско е- 
динство-

Със своите забележки, наша
та делегация, както се изтъкна 
и в съобщението .искаше само 
да допринесе за постигане цели 
те на фестивала ,без да желае 
да намали крупните резултати 
постигнати на фестивала в .из
разяването на солидарността с 
виетнамския народ и младежта, 
с борбата на арабските народи, 
против израелската агресия, с 
борбата на народите и младеж
та от други страни за национа
лна независимост и против коло 
ниализма, империализма и нео- 
колониализма. В своето съобще 
■ние нашата делетация изрази 
своето задоволство от приятел
ските и полезни контакти с мно

под- 
насоче-

В „Братство” нямат тия грижи
ПАРТИЙНО СЪБРАНИЕ В „БРАТСТВО”

Как да се прескочи големият камък?
КАКВО НАТАТЪК?

Един работник като че дава 
отговор с думите си: „Който е 
виновен — да отговоря. Аз ис
кам да работя, защото мм тряб
ва хляб. Затова пък искам да се 
направи добра организация, за 
да ни потъргне.

Но неговите думи може би ис 
кат известно допълнение:

Колективът би трябвало да се 
замисли върху казаното досе
га и върху това, което ще се ка 
же после. Говорено е за слабо 
сти, а те не са гаранция иа ус
пеха.

Сигурно би трябвало да се 
тръгне по сигурен път:

— да се очисти всичко, на ко 
ето работата в предприятието е 
само зарад здравната осигуров 
ка и годинките за пенсия.

— Всичко, което не може или 
не иска да изпълнява нормите 
в производството, защото така 
удребнява залъка и на добрите 
работници.

— Да се платят добре добри 
специалисти, които ще умеят да 
произвеждат и да пласират сто 
ката, да организират труда.

— А пък за всичко това да се 
погрижат самоуправителните ор 
гани, като отстранят от решени 
ята см „градинарската” логика 
■—■ „на предприятието да му вър 
ВИ както ще, само да не стигне 
до закриване, а бог да поживи 
зеленчука и тютюна, че той ми 
прави парите, а тристоте кожи 
на ден — стажа за пенсийка.”

Може би на заседанието 
лекттгва ще победи оная друга 

— на промишления ра
ботник, който изкарва хляба си 
от кожите и машините в „Брат 
ство’\ С тази именно логика ще 
могат да ее осъществят целите 
и задачите, които поставят Насо 
ките, и за които се разисква на 
събранието.

НЯКОИ НЕ СЕ НУЖДАЯТ ОТ 
РАБОТА

Стаяоя Томов, работник от пр 
едприятието, разкри една гол
яма слабост, която коства пред 
ггриятието много съпо. Каза, че 
доста работници не изпъляват 
предвидените производствени ко 
рми, не защото не могат, но не 
искат. Бе споменато името на 
работника Войо, който обработ 
вал 300 кожи, а нормата е 700. 
На забележките отвръщал крат 
ко — „на мен ми стига.”

Изтъкна се, че някои работни 
ци, поради други солидни при
ходи, никак не са заинтересо
вани колко ще получат в пред
приятието. За тях работата в 
предприятието е само да полз
ват здравната осигуровка и да 
си натрупват години за пенсия.

Затова и недисциплиниранос- 
тта, слабата продуктивност, раз 
дорите и бързо напускане на 

работното

(Продълж. от 1 стр.)
— А когато се излезе на пу

шене, някои не се връщат и по 
цял час на работното си място.

го младежки и студентски орга
низации и с българската мла
деж и нейния Димитровски ком 
сомол.

Живко Билбия

Босилеград

Инспекциите не изпълняват задачите сиш
Щ ТЕЗИ ДНИ В БОСИЛЕГРАД СЕ СЪСТОЯ СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ВСИЧКИ ИНСПЕК- 
‘1 ЦИОНИ СЛУЖБИ В КОМУНАТА. УВОДНА РЕЧ ЗА РАБОТАТА И ПРОПУСКИТЕ НА ИН- 
2 СПЕКЦИИТЕ В СВЕТЛИНАТА НА НАСОКИТЕ ИЗНЕСЕ ИВАН ДЕСПОТОВ, СЕКРЕТАР НА ОС.

върне. Такива случаи има в го 
стилничарското предприятие 

„Кин стан”, а и при земеделски 
те кооперации.

Любен Богословов, инспектор 
по пазара: — Съществуващите 
инспекции изпълняват наполо
вина задачите ои. Причините са 
бройни, но повечето от тях са 
субективни. Първата е неуме- 
лост в работата, а втората — не 
ефикасност на органите, които 
решават по актовете на служби

• Според него инспекцията по 
труда недостатъчно се ангажи
рала да се спазват законоггро- 
писанияга при заимане и увол
няване на работниците в кому
ната. А такива явления е има
ло. Например при откриване на 
нови търговски магазини, наета 
нишани са на работа лица в 
чиято къща се намира и мага
зина. При това са пренебрегава 
ни квалификациите и другите 
условия, които трябва да изпъл 
нява един магазинер.

За инспекцията по пазара Де 
спотов каза, че не е успяла да 
спре работата на „дивите” за
наятчии. В отделни случаи та
зи инспекция е работела безпри 
нципно. В Босилеград почти вси 
чки магазини продават и спир
тни питиета. И търговските спе 
кули бавно се разоткриват и

то им. При положение когато и 
частните стопани масово изси
чат горите, става ясно, че инспе 
кцията по горите трябва да е 
по-дейна. Обаче тя е обремене
на с административни работи, 
без да има време да упражня
ва контрол и опрекомерната 
сеч. предприятието след 

време и отиване на своя домаш 
«а работа.Но и покрай това са съставе

ни 167 актове. От тях само 13 
са решени!

Борис Стояпов, съдия за на
рушения: — От ден на ден при-

ЗАЩО НЯМА КАДРИ?
Предприятието няма почти ни 

какъв кадър, годен да носи про 
изводството. Малко има добре 
квалифицирани хора, няма по 
чти специалисти. Така се оси
гурява едно живуркане, 
едва ли може да трае дълго. Въ 
преки всичко се води лоша кад 
рова политика, с която се раз
гонва и това, което пристигне. 
На първо място с ниското въз
награждение иа специалистите. 
Как може да остане специалист 
в предприятието, когато се опре 
делят за начинаещи на повече 
от 500 нови динара месечна за
плата, от която сега може да по 
лучи 80 иа сто. Хората напускат 
предприятието, както е случаят 
с икономиста.

те.

което

премахват.
Данъчната служба е правила 

пропуски при контрола на при
ходите на стопанските органи- 

занаятчии.

на ко
лотагка

зации и частните 
Вън от нейния контрол са оста 

притежатели 
В строителството

нали и частните
на камиони, 
също има голям брой спекулан, 

Мнозина майстори — строи
тели ползват чужда работна ръ
ка. Това са задачи за решаване 
на тази служба.

Съдията за нарушения не ви 
навреме решавал бройните

ти.
М. Н. Н.

РАЗНИ АРШИНИБЕЛЕЖКАБосилеград
наш
актове съставени от инспекцио 
нните служби.

Службата на вътрешните ра
боти не е използвала овоигге въ 
зможности за разкриване 
кражби и други спекули в сто
панските организации, които се

стигат повече актове. През юли 
за 24 дни са доставени 223 акто 
ве. Това създава големи трудно 
сти и на съдията за нарушения, 
който не е в състояние навре
ме да ги реши. Но има тук и 
друго нещо — често се съставят 
актове и за малки, незначител
ни нарушения, които са често 
пъти резултат на капризи, лич
ни ежби и пр. Това само пречи 
в работата ни.

Накои ръководители на стопа 
нски организации упражняват 
натиск върху инспекциите, с 
което им пречат в работата.

И въпроса с възнаграждава- 
нето не е разрешен на най-до
бре. Може би и тук трябва да 
се търсят причините за слабата 
работа на някои инспектори.

Страшимир Шкоров, завеж
дащ данъчната служба в ОС: — 
Инспекциите работят слабо, за
щото не са организирани добре. 
Обременени са с административ 
ни работи.

Нс така отдавна общинска 
скушципа в Босилеград 

приела малко чудио 
ние. На предприятия 
Босилеград налага да 
щат за фирмарина 5.000 нови 
динара годишно, докато 
своите — тази е от 200—500 
н. динара.

Общинската скупщина при 
ела това решение под патиск 
иа съвета по стопапство и 
фипапси.

пъп Босилеград да не откри
ват магазипи в града.

Да поставим сега 
ще имат ли полза от това по 
требителите, чиито избрани
ци—отборниците — 
ват именно техните 
си в скупщината? Отговорът 
ще е отрицателен. Ако 
зволи и па други предприп- 
тия да спабдяват града — 
снабдявапето ще бъде по-до
бро. Ще има по-широк асор
тимент и по-качсствепн 
,ш> а па потребителя пе 
едно за какво си дава пари- те.

та
реше-
извъп

пла-
въпрос:

на

застъп-за интере-увеличават.
Обстойните разисквания пот- 

изложение. се повърдиха уводното 
Иван Андонов, председател на 
Общинския съд каза, че законо 
пр описанията в много 
не се зачитат. Подобно е и с ре 
щенията на общинската Скуп
щина. В стопанските организа
ции има кражби, които се бав
но или въобще разкриват. Че
сто пъти се правят фалити, за 
които никой не отговаря. Наи
стина, трудовите колектив уста 
нови, че има фалит, но на при
чинителя само наложи да

случаи
XXX

А този съвет, както вече пи
сахме, сто- 

е всеПроведепото събрапие паисти 
на излъчи много пропуски 
ипспекциите. Обаче някои 
тях са и от обективен характер. 
Повечето ипспскции пе са доб
ре оргапизирани и затова няма 
резултати.

съчиняват предимпо 
директори па босилеградски- 
те стопански организации, ко 
ито между другото, се зани
мават и с търговия.

С въпросното решепие иа 
Общинската скупщипа се от- 
блъскват предприятията

Минко Якимов, завеждащ го 
рокото стопанство в ОС: — С 
горнге стопанисват и коопераци 
ите, и горската секция, и частни 
ците. Обаче те нямат истински 
стопанин. Горите се само експло 

а не се предприемат

па
ОТ

С приетото решение локал 
пата търговия слага бариера 
пред по-способпктс предприя 
тия за сметка на потребите- 

________ М. А.
атират,
мерки да се подобри състояние Вепе Велинов из-го
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ЗЛВЕЛЕЖЕНО В БОЖИЦЛ

КАКТО НЯКОГАНЕ Е
да ,да се поправят пътищата, 
или да се организира акция за 
довеждане на електрически ток.

В. Велинов

зимата съобще- 
прекъсяат. Но 

селото работи мес-

дулица, и през 
нията често се 
затова сега в 
ината канцелария — тя е вто
рата им „община .

Божичани ои имат 
социалното осигуряване, 
щат по 4,4 на сто от кадаст пр
екия доход, а нямат почти ни
какви права. Каква полза имат 
от това, че имат амбулатория, и

До преди десетина години се
ло Божица беше най-голямото 
село в 
не е.

Промени се живота в това пла 
Я1ИНО1С0 село.

Млад1И почти няма. В селото 
остават да живеят старите. А 
младите щом свършат училище 
се залавят на работа по голе
мите

Босилеградско. Днес вече

мъки със 
Пла-

ДИМИТРОВГРАД

Все повече 

шофьори
градове в страната, там си 

остават. По-
когато всяка услу 

. Хората не са 
тази работа е

специалисти, 
га си плащат..строят къщи и там 

ловилата обработваема земя е 
орници. Старите хора не са 

обработват. Те
осведомени, че за

Завода за социални осл
на
в състояние да я

Щ. ' отглеждат гго няколко глави до 
битък, за който събират сено от 
слабите ливади.

виновен
във Браня-гуровки

Божица е пасивно село, но 
на ония, които са ос-поминъкаИ хубавите планински паси- 

боз добитък. Тук 
мяркат коне,

пак е задоволяващ. Миладин Чирич, инструктор 
по съобщенията в Пирот, е доб 
ре известен на димитровградча 
ни. Вече шест месеца обучава 
млади шофьори—любители ,,В’’ 
—-класа. Досега в Димитровград 
той е обучил 50 души.

Интересът е много голям и 
Чирич не е в състояние да удо
влетвори желанието на всички.

За 9 години инструкторска ра 
бота той е „извел на път” 500 
нови шофьори.

танали все 
Печалбарството допълнява оно- 

което недостига от живот

ща останаха 
-таме по тях се 
които си ходят на свобода дока- 
то падне сняг. Тогава стопаните 

прибират в оборите.
ва, за 
новъдството...

През лятото в Божица е живо.
Пристигат студенти, ученици, 

работници. Идват и летовници, 
които отдавна са напуснали род 

Пълни са кафеие-

нм ги
Местната земеделска коолера 

ция ио поема грижи за да се 
-използват пасищата около Бо- 
жнца. Наистина, тя още подъ
ржа „Слатина”, но не по съвре 

който да И обезпечи мото огнище.мен начин, 
добри доходи в животновъдство 

Кооперацията би трябвало 
да направи това зарад ония, ко 

остават в селото, па които

къра от работницитата, ехти 
вечер в селото е шумно и весело. 

Но все още никой не подема
те.

Ц. Бояничито
животновъдството е главен по- инициатива селото да доведе во
минък.

Ако кооперацията произвеж
даше повече храна за добитъка
— положението щеше да бъде 
по-добро. Сега, паради сушата, 
сенодобивът е слаб и на добитъ

а лошо се пише.
— Ако не се предприемат мор 

ки положението да се подобри
— добитъкът ще измре от глад
— казва Пене от махала Моги
ла. Воловете продадох за 1.5000 
нови динара. Сега е ред на кра
вите, но никой не пита...

Божица е отдалечена към 40 
к-м от центъра на комуната, Сур

У/

тж
„Висока” производителност

НОВИ РАЗПОРЕДБИ

ДО СТОПАНСТВОТОП0-БЛИ30 ЯН

На бензиностанцията в Димитровград напоследък много 
се търси бензин за печки. След слуховете за поскъпването му, 
мнозина димитровградчани побързаха да се запасят за зимата. 

За четири дни са продадени 15 тона бензин 
Трябва да се изтъкне, че мнозина държат бензина на ме

ста където лесно може да предизвика пожар, никой не се при-

разпределението на дохода, за 
да се отстранят ония разлики в 
личните доходи, които не са ре
зултат от работата. Категорич
но сеговори за това да се отнема 
екстрапрофитът с прогресивно 
облагане на личните доходи. То 
ва ще се уреди с отделен закон. 
Средствата, които се получат с 
прогресивното облагане на лич 
иите доходи няма обаче да се 
употребяват за бюджетно потре 
бление.

ФАКТУРИРАНЕВ Съюзната скупщина е при
ет нов закон за утвърждаване 
и разпределение на дохода в тру 
довите организации.

Първата от множеството нови 
ни в закона е, че ще е валиден 
за всички „самостоятелни ор
ганизации на сдружения труд, 
без оглед на вид дейност”. С ед 
ин абзац в закона се казва, че 
от това правило може да отсъп 
ва само когато се касае за тру
дови организации, които се за
нимават с обществена дейност 
(образование, наука, култура, 
здравеопазане). В такива слу
чаи ще е необходимо да се до
несе отделен съюзен или репу
бликански закон.

Досега един закон за утвърж
даване на дохода и разпреде
лението беше валиден за стопан 
ските организации, а друг за не 

.ските дейности.

Общият доход занапред ще се 
утвърждава въз основа на фак 
турираната реализация, вместо 
иа-платената. Предлагащите за
кона напомнят, че зарад това об 
щият доход идоходът в края на 
следващата година ще се увели
чат.

Трудовата организация ще уча 
ствува и в дохода на друга тру 
дова организация или чуя?до пр 
едприятие ако има договор с тях 
за обединяване на оредства за
рад обща работа. В общия доход 
ще влизат и лихвите за сред
ства дадени на заем и върху 
стоки, които се продават на кре 
дит.

Важни са и новините в систе 
мата на наваксването на закон 
ни и договорни задължения. А- 
ко трудовата организация не е 
в състояние от своя доход да за 
доволи и законните задължения 
и да обезпечи минимални лични 
доходи на работниците, тя ще 
бъде освободена от една част на 
законните задължения. Това ще 
бъде помощ на колектива, ко
йто има трудности.

държа към правилника за съхраняване на опасни материи.
По мазетата на жилищните блокове има и по 2 000 литра

бензин!
На снимката: На бензиностанцията в Димитровград.

Текст: Цв. Боянич 
Сн.: Ст. Алексич

С. В.

МАЛКА РЕПЛИКА до пладне” що се казва, и 
при това положение би мо
гъл да има в банка не пове 
че от десет долара, макар че 
и това го няма.

Все пак не за сръдня е, че 
хората имат страстта да си 
приказват. Нито даже и то
ва, чо понякога злобата взе
мат за критика. По за сръд
ня е другото, че при подбива 
но авторитета на тези НЕ 
СЛУЧАЙНИ хора не се пред 
приема нищо обществеността 
да бъде осведомена за исти
ната и да се прекрати пътят 
на дезинформацията.

Защо например в името на 
някоя обществено-политичес 
ка организация не се поиска 
от компетентен орган да про
учи как тези хора са дошли 
до вещите, за които ги дър
жат на езиците си такива, 
които едва ли някога са до
шли на събрание да решават 
съвместно и зряло общите 
проблеми. В такъв случай би 
се установило, че няма зло
употреба на закона и длъж
ността, нито пък спомена
тият директор има валута в 
странство, към което упътва 
и най-обикновената здрава 
логика.

СЛУХОВЕ
Сега, когато нашироко ве

че се приказва и решава за 
провеждане на Насоките по 
предприятията, в Димитров
град не престават приказки 
по улиците и заведенията, ка 
то се приказва за „грехове” 
на лица, които едва -ли имат 
прегрешение.

Старата болест — да се пу 
скат слухове без покритие на 
достоверност, да се приказва 
в „четири очи”, без да се из
лезе на събрание или да се 
чака там „да се излети друг” 
— се яви и в новите условия.

Тези дни например на вър 
ха на езицито на чаршията 
са следните хора:

— Управителят на митни
цата — че бил купил чуж
дестранна кола. (Чудят се от 
къде му валутата).

— Завеждащият митниче
ския пункт при Градини, че 
бил купил „Мерцедес”. (Чу
дят се откъде толкова марки 
е събрал).

— Директорът на „Димит
ровград”, че бил имал хиля 
ди долари в странство. (Чуд
ят се, как ли се е добрал до 
тях).

— Други двама хора — е- 
дин просветен работник и е-

дин от паспортната служба 
—че били купили кола от 
служещи в посолство. (Пак 
питането, откъде им валута.)

Истина е, че и тези, които 
многозначително показват 

своето „учудване”, знаят ис-

СДРУЖЕНИЯТА

Със закон се утвърждава пра 
вото на трудовите оргазации да 
решават за разпределението на 
дохода в деловите сдружения. 
С други думи, когато отдели пре 
дприятия основават 
организации и тогава те имат пд 
аво да решават за мерките за 
разпределиние на дохода, за раз 
пределениет она дохода по за
ключителните сметки, за разпо
лагането с фондовете в своите 
сдружения. .

Значението на тази законна 
мярка не е трудно да се види 
когато се знае, че трудовите ор 
ганицаии основатели а могли ад 
се намерят на ивицата на рен 
табилността, а заетите в тях да

тинското положение на неща
та.

Например: че и чуждестра 
нна кола се купуват без ва
лута; че някои хора могат да 
имат валута, заработена чес
тно, с труд в чужбина; че 
продаването и препредаване
то па кола не може да мине 
незаконно и че хората, за ко 
ито се приказва едва ли би
ха направили нещо, което да 
накърни авторитета им на 
длъжностни лица и авторите 
та на учрежденията им.

По следата на

съвместни ДОГОВАРЯНЕ

С новия закон се установява 
самоуправително договоряне за 
разпределението на дохода. За 
това ще се договорят отделни 
трудови организации, техните 
делови сдружения, синдикатите 
и изпълнителните органи в об 
ществено-политическите общно 
сти. Вярва се, че това ще спо
могне да се отстранят, аномали
ите в разпределението според 
труда. Тези с амоупр а в ите лни до 
говори трябва да бъдат добро
волни и те ще бъдат валидни 
само ако ги приемат органите 
на самоуправление на ония тру 
дави организации, които са ги 
сключили.

Същевременно се дава право 
на общеотвено-политическите об 
щности да приемат мерки, с ко 
ито обществено да се насочва

слуховете 
стигпахме до документите, ко 
ито притежават тези лица и 
установихме,- че слуховете са 
без покритие. Някои коли не 
са взети за валута, а „Мер
цедесът” е платен с марки, 
спестени от притежателя му 
от работа в чужбина още пре 
ди годили. Даже на сметка
та му има още марки. Дирек 
торът

получават минимални лични до 
ходи, докато заетите в сдруже
нията да получават на „европ
ейско” равнище. Тъкмо зарад

личните„колебание” натова
принадлежности в 
тях .деловите сдружения падна 
ха под удар на закона за „замр

много от Така бихме защитили пре 
стижа на споменатите хора и 
осведомили обществеността 
за истината.

на „Димитровград” 
пък е ходил в чужбина „дензяването” на личните доходи в м. н. н.

някои трудови организаци.
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ЗАПИСАНО В СЕЛО ЖИ-ЛОТШа СИГНАЛИ

Докато не 

бъде късноБИВА ЛН ДА СЕ
ПОГАЗИ ХОРСКИ 

ИЕРАН7

Малкият автобус иа „Ус
луга”, които превозва пътни 
ци до Трънско Одоровци, е 
голямо улеснение за населе
нието от тази част на кому
ната.

По лош и опасен път изкус 
ният шофьор води автобуса 
сигурно и пътниците не се 
тревожат.

Но все пак има нещо за ко 
ето трябва да се мисли, до
като не бъде късно. Именно 
повечето дни в седмицата ав 
тобусът е препълнен с път
ници над позволепото, а пъ
тят едва ли позволява и нор 
мираното му натоварване. 
При това положение цялата 
опитност на 'шофьора и здра 
вината на колата не са ника 
ква гаранция за сигурността 
на пътниците, а това значи, 
че пътуващите са под посто
янна угроза от злополука.

Каква пък може да бъде 
злополуката из долината па 
Ерма, това могат да си пред
положат всички, които знаят 
колко тесеп и лош е пътят и 
колко опасни са скатовете в 
долината.

— Автобусът е малък (го
лемите не могат да минават), 
а пътниците много — и же
ланието е всички да бъдат 
закарани.

Това обаче едва ли може 
да бъде оправдание за пре
товарването, защото първото, 
за което трябва да се мисли, 
е хората да стигнат до село 
то живи и здрави.

Не е . 1и по-до5пе в „Услу
га" да си обмислят повече за 
трафика иа движението и да 
уредят така да се върви два 
пъти с една кола или да пу
снат още една, когато има ну 
жда. Така ефектът на печал 
бата би бил по-малък, но си
гурността на пътниците би 
била по-голяма.

Тава пък трябва да станс

Триста дома искат културен кът

Село Желюша е най-жизнено 
то село в Димитровградско. От 
осемдесетина къщи, колкото и- 
маше след войната, селото е по
расло на около 300 къщи. Сле
зли хората от Бурела и Дереку- 
ла по-близу до градските фабри 
ки и до плодородната желюшка 
земя и направили голямо село. 
Даже село за пример.

Но Желюша и хората й много 
години мъчи един проблем. Ня 
ма училище, няма културен дом. 
Сега, когато решението беше го 
тегво
рация „Сточар” от Димитровг
рад внася нови тревоги. В зда
нието, което със селокм пари бе 
откупено от кожара „Братство”, 
кооперацията е заела част от 
помещенията и хората ще оста 
пат пак без истински културен 
дом. Тревогата расте заедно с не 
доволството и кой знае как ще 
свърши, ако кооперацията не по 
прави грешката си и не оовобо 
ди заетите помещения.

Зданието, за което става ду
ма, е строено още през войната 
за община. После предназначе
нието се менило. Било местен 
съвет, културен и младежки 
дом и най-сетне там започна да 
работи
предприятие „Братство”. Никой 
в оелото не бил против времен 
ното заемане. Знаело се, че ко- 
жарата ще си направи хали, а 
после тук ще се направи учи
лище, и културен дом, да има 
къде да се посъберат хората, да 
погледат телевизия, да прочетат 
вестник, книга, описание, 
просто да се поприказва за сел 
ски проблеми.

Станало почти така. С тая ра
злика само, че кожарата не от
стъпила сградата даром. Селя
ните от Желюша, Гоин дол и др 
угите села от общността събра
ли със самооблагане три и по

тя, да не мъкнем гостите само 
към димитровградската гимна
зия. Искахме да решим и за би 
блиотека, за кино — за всичко, 
па да тръгнем към другите про 
блеми. А така стоим години.
В залата на дома младежите се 
бяха събрали. Гледаха телеви
зия. Председателят на младеж
та, и той заговори с тревога.

— Решават някои както ои ис 
кат. Говори се, че на председа
теля на местната общност коопе 
рацията била обещала работа. 
Не знам да ли е вярно. Едва ли 
е и важно това. Но домът ни тр 
ябва.

ВМЕСТО ПОМОЩ ДА УРЕДЯТ КУЛТУРЕН ДОМ СЕ СПЪВА 
НАЧИНАНИЕТО НА СЕЛЯНИТЕ. ЗАЩО КООПЕРАЦИЯТА 
НЕ СИ ОПРАВЯ МАГАЗИНИТЕ, НО ЗАГРАБВА ЧУЖДОТО? 
ЩЕ СЕ СТИГНЕ ЛИ ДОТАМ — ДА ПРЪСНЕ ЗАХАР И СОЛ 
ПО ШОСЕТО?

обествено-политическите ръко
водства на селото, когато със 17 
срещу три гласа (един против и 
двама въздържащи се) била от
хвърлена постъпката на предсе 
дателя.

По-нататък работите текли та 
ка: кооперацията поприспособи 
ла помещенията за магазин, сло 
жила решетки, ударила кати
нар. Социалистическият съюз от 
селото пък пратил на 16 юли пи

;и, в които даже и изкупен до 
битък е затварян поякога.

В случая на Желюша би мо
гло да се пита-защо не си о- 
прави магазина, по заграбва дру 
ги, които много по-полгзно биха 
се ползвали от хората.

Или най-болния въпрос — не 
се ли чувствува задължена да 
подкрепя такива културни на
чинания на своите коперагтори, 
защото

една постъпка на коопе

снабдяването с малко ИСКАМЕ ДА ЧУЕМ МНЕНИЕ
ТО НА ДРУГИ

— Пишете за това — ми каза 
ха иа раздяла. Ние ще се борим. 
Съд ли, комитет ли — ще се бо 
рим. Пък-подхвърли някой-ако 
не ще другояче, може и да се 
разсипе солта и захарта из пътя. 
Не желаем да стигнем дотам 
още. Молим обаче читателите от 
друли места да се изкажат за 
случая. Искаме и тяхната под
крепа.

Ето, предавам тяхната молба.
Пишете ни, дали селяните или 

коперацията са прави тук?
М. Н. н.

ш ,I \ I
Вй |

$

хкожообработвателното
по-скоро, защото после може 
да е късно.ШШ •V м. н. н.

8I:ш \ СЪВЕТИ НА АГРОНОМА
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1 ЗАСАЖДАНЕ НА ЯГОДИ (
^ Определеното място за засаждане на ягоди се почиства до- ^
^ бре от многодишни плевели (троскот, балур, паламида, повити- ^ 
^ ца), храсти и камъни.
^ Почвата се наторява с 4—5 т оборски тор, 70—100 кг су- |
^ перфосфат и 25—30 кг калиев тор на декар и се обработва по ^ 
^ възможност на дълбочина 35—40 см. Ано не се внася оборски | 
| тор, добавя се и по 30—35 кг амониева селитра на декар. Нало- ^ 
^ жително е подравняване и маркиране за засаждане. ^

Най-високи добиви се получават през първата година от ^ 
^ ранно засадените ягоди. В дворните места това може да стане ^ 
^ през последното десетдневие на август и през септември. По- ^ 
| късното засаждане се отразява върху добива. При рано засаж- ^ 
^ дане обаче трябва да се осигури редовно поливане — веднага ^ 
^ със засаждането и след това през 2—3 дни в зависимост ^ 
^ времето.

Ш
ИЛИ Дали ще го направят склад?

смо до кооперацията с обясне
ние, че договорът е невалиден 
и с иск в срок от 30 дни да се 
изпразнят помещенията, за да 
не се върви на съд. Коопераци
ята още не бе отговорила на пи
смото, когато приказвахме с хо 
рата в Желюша.
ЗАЩО КООПЕРАЦИЯТА ЗА
ГРАБВА ЧУЖДОТО

Цялата история със сградата 
ми разказаха активни хора в 
Желюша. Едва ли не може да 
не се вярва на председателя на 
местната орагнизация на ССРН 
Марин Паунов, на секретаря на 
ССРН Васил Ризов, на Марко 
Марков и на редица други, с 
които приказвахме за това.

И тъкмо затуй не може да не 
се постави въпростът за правил 
ността на постъпката на коопе 
рацията?

Например?
Има ли един селски културен 

дом, който тя да не е превър
нала в свои складове и магази

сол и захар може да става и от 
малки магазинчета-бараки. 

Производственото сътрудни
чество, което почти го няма не 
може да се развива само посред 
ством търговията. Опората 
е и в културността на земедел
ския стопанин. Защо това не го 
разберат поне някои хора от ко
операцията, които могат да си 
кажат тежката дума и по този 
случай на заграбването.

му

ловина милиона динара и си пла 
тили на кожарата за строене на 

халите. Напра- *канцеларии до 
вени били документи за смяна 
на имуществото и хората си от
дъхнали — тяхната сграда пак 
си била тяхна.

ПЕ СМЕ ПРОТИВ КООПЕРА
ЦИЯТА

И ето пак всички тук са на 
едно мнение: „не сме против ко 
операцията, но против тая ней
на постъпка. Знаят ли те какво 
значи да бъркаш в джоба иа хо 
рата, за да вземеш 3,5 милиона 
динара да изкупиш сграда за 
културен дом, а сега да не ти 
я дават?’’

— Ще остане и училището съв 
сем селско — казаха. Искахме 
да направим хубаво училище. С 
отделен вход, с градива, с цве-

Тогава започнали плановете.
Горният етаж ще бъде учили 

ще .Хората с доброволен труд 
и със свои пари пък ще уредят 

етаж за културен дом.долния
Да има библиотека, да има чи- 

канцелария за обществе-таляа,
•но-политичеоките организации, 

_ - _ самодейна работа, за ки 
.. както му е редът да бъде 

в едно социалистическо село.

от V.зала за

В дворните и вилните места ягодата може да се засажда ^ 
| малко по-гъсто — между редовете на 65—70 см и между расте- ^ 
й иията в реда на 15—20 см, при което са необходими около 9000— ^ 
^ 10 000 растения на декар. Ако няма достатъчно разсад, вътрере- ^ 
^ довото разстояние може да се увеличи до 30—40 см, като през ^

втората година редовете се уплътняват с нови дъщерни рас- й 
у. йй тения.

'

но.

ЕДИН ЧОВЕК ОБЪРКВА ПЛА
НОВЕТЕ

ДИМИТРОВГРАД
Но планът изведнаж бил обър 

” човек. Кой знае по 
причини, но без събиране ХОРАТА СА АОВОАИИ ОТ ШАБАЯВАНЕТОкан от един 

какви
на местната общност, председа- 

местната общност Сава
2

Кои са най-подходпци сортове за тези пасаждепия?
РАННА НА. ПАЗАРА (Сюрприз де Хале) има средно еД- | 

^ ри (6—8 г) червено оцветени плодове. Узрява най-рано — 10—15 ^ 
дни преди М. Муто. Ражда изобилно. Може да заеме от 10 до ^ 

| 25 на сто от определената за ягодите площ. ^
ЗЕНГА ЗЕНГАНА е най-родовитият ягодов сорт у нас. ^ 

| Има средно едри до дребни плодове (6—7 г), слабо кисели, с по- | 
й твърда консистенцил от останалите сортове. Много е подходя- ^ 
^ ща за преработка в компоти, конфитюри, сладка и сокове. Мо- ^ 
^ же да заеме до 30 на сто от определената площ.

МАДАМ МУТО е познатата на всички ягода у 
^ едри светлочервени плодове.- Подходяща 
| сно състояние. Може да заеме до 30 на сто от площта за ягоди, р 

СУВЕНИР има едри плодове, достигащи на тегло до 10—13 ^ 
2 г, тъмночервено оцветени и много вкусни. Те са подходящи за ^ 
^ консумация в пряоно състояние, а от последните беритби — и ^

телят на 
Иванов направил с кооперация 
та договор за отстъпване на ча- 

помещенията за магазин

държеше такъв магазин. Даже 
и оборотът е значително увели
чен в сравнение с предишните 
месеци.

Но това не значи, че иа госте
нина-чужденец или наш граж
данин от вътрешността на стра 
мата предлагаме всичко ,което 
имаме. Извънредното кисело 
мляко, което се произвежда в 
града и се продава в магазина 
за млечни продукти, рядко-ряд 
ко могат да ви предложат в ня-

Димитровградоките домакини 
сега по-малко се оплакват 
снабдяването на града с хра
нителни и други стоки. Много- 
то магазини, сметката от съще 
ствуването на които не ни е из- 

взаимно допълват бога 
който

от
ст от 
на кооперацията.

Селяните веднага реагирали.
градаЕдна група заминала в 

при секретаря на комитета и пр 
едседателя на ССРН да решат 
въпроса. Секретарят на комите 
та извикал заместник-директо- 

кооперацията и било ре- 
кооперацията да не заема

вестна,
тството «а асортимента, 
по-рано беше незадоволителен. 
Така е с промишлените стоки и 
с хранителните продукти.

. Димитровградският пазар в 
на юли и в началото на

ра на 
шено
помещенията докато въпросът 

изясни. Но решението не 
„Сточар” и заели по-

Помещенията, кои- вствува 
могат да стигнат 

което искали да напра

Има ^
е за консумация в пря ^

нас.
края
този месец е също добре снабден 

евтин. Не се чу-
коя гостилница или ресторант. 
Тук все още не може да се по
хвалим с особена

не се 
зачели в 
мещенията. 
то остават, не 
за онова, : 
вят хората.

Председателят иа
казват хората, не е имал 

право да подписва нещо, без да 
е упълномощен. Това нещо се 
потвърдило и на събранието на

и сравнително
деловито ст, 

както ни в това, че нито „Бал
кан”, нито частник не намерих-

липса на зарзават и 
плодове, нито на млечни проду
кти. У, консу мация в ирясно състояние, а ОТ последните оеритои — И 2 

^ за преработка в компоти, конфитюри и сладка. Може да заеме ^ 
| до 30 на сто от площа за ягоди. Узрява най-късно.

Владимир ИВАНОВ (НРБ) |

Същото може да се каже и за 
Магазините

ха сметката си да отворят такъв 
пункт край шосето, където сега 
през августовските дата минават 
повече от три хиляди коли на 
ден.

месоонабдяването. 
на „Услуга” и кооперацията, ве 
роятно зарад конкуренция имат 
по-широк избор, отколкото пре- 

кооперацията

местната об
и ргост,

М. Н. И. •ХХХХХХХХХХХХХХХ^ЛХХХХХХ^ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХЖХХХХХХХХ^ХХХХХди, когато само
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ЮГОСЛАВСКИЯТ ТУРИЗЪМ>ВСТЪПИТЕЛНО СЛОВО“ I ОЧАКВА СЕ КЪМ 230 МИЛИОНА Д0ЛАРА0Б0Р0Т99
>

Данните за оборота от тури
зма и девизния прилив в пър
вите шест месеца на тази годи
на ,както и първите сведения 
за юли, говорят ,че тази година 
ще бъде твърде успешна и ще 
донесе към 220 — 230 милиона, 
долара което ще е с 30—40 ми
лиона долара в повече от лами. 
Това е съобщено в комитета по 
туризма в Съюзната стопанска 
камара.

През първите шест месеца в 
годината съвкупният ту-ристиче 
оки оборот се с увеличил в срав 
попие със същия период мина
лата година с 6, а 
прилчиз от туризма с 43 на сго. 
В първото шестомесечие ггродъл 
жава тенденцията към увели
чение броя на чужденците, ко
ито посещават машата 
От януари до юни в Югославия 
са били към 9 милиона чужде
нци. В този период в страната 
са влезли 2 750 000 моторни пре 
возпи средства с чужда регис
трация, което също така е зна 
чително над миналогодишното 
равнище.

Увеличението на девизния ту 
ризъм, което вървеше по-бързо 
от протока на туристи е резул
тат на увеличението на потреб
лението от страна на чужден
ците, тяхната ориентировка към 
комфорт и хотелиерски услуги.

I

девизния

малка полза от туризмаДимитровград —страна.

С.. Исково П04(1 м И оборотът от домашни тури- 
по-голям с 8 на сто в пър 
полугодие. За домашния 

характерно, че наши 
все повече се ори

година оборотът ще е по-голям 
от лани с 8 на сто.

И наши граждани — турист* 
все повече пътуват в чужбина. 
През първите шест месеца на 
годината в чужбина са излезли 
към 3 500 000 югославями, т.е. 28 
на сто повече от лани-

♦ ••
сти е 
вото
туризъм е 
те граждани 
онтират към ползване на хотели, 

досега беше рядкост. То
на намаленията,което

ва е резултат 
които се дават на туристите, юре 
дитите за годишна почивка и под 
Според предварителни данни от 
отделните туристически обла
сти и прогнозите на завод „ста 
тистика” през юли настоящата

(Танюг)

Успехът на Ди 

митровградски- 

те стрелци$ „Бесна кобила”Транспортно предприятие
БОСИЛЕГРАД

Отборът на Димитров градежи
те стрелци завоюва на 21 юли 
тази година още една 
Този път той победи отбора на 
Александровац с 78 точки раз
лика. Ако се има предвид че в 
отбора на Димитровград не взе 
ха участвие най-добрите стрел
ци — тогава този успех е още "> 
по-значителен.

първо място се класира 
Вукадин Маркович със 154, точ 
ки, Тихомир Тошев има също 
154 точки, но по-малко „девет
ки’’, а трето място зае Драгиша 
Гаков с 150 точки.

След състезанието гостите от 
Александровац и димит.ровград-

обявява победа.КОНКУРС

за следните вакантни места:

1. ШЕФ НА ОТДЕЛ ВОЗИЛА,
2. ЕДИН СТАЖАНТ.

На
УСЛОВИЯ: За шеф отдел возила — виеше образо
вание, специалност съобщения, или механически тех_ 

— специалност съобщения с 3 години работа вникум 
професията.
За стажант ще се приеме лице със завършен юридиче
ски или икономически факултет. чани направиха малка разходка 

до граничния преход на Гра
дини и бе уредена обща закус
ка.Заявления се приемат в дирекцията 15 дни след 

11 публикуването на конкурса. Стрелците от Александро
вац са поканили димитровград- 
чани да им гостуват по време 
на прочутия „Жутгски гроздо
бер” в септември.

Димитровградските стрелци 
получават покани за състеза
ния и от други градове в стра
ната, но в момента не разпола
гат с достатъчно финансови сре

1* IЗъбите й бяха като маргаритките.I По пътя ои видях чешма и се отбих. 
Една козарка беше седнала тук — бере- 
ще маргаритки и пи вплиташе в косата

мна.
Не бях чувал, нито бях виждал такъв 

И аз започнах да се смея. После до
пуших цигарата си и станах. Докато пи
ех вода (сега, разбира се, от чучурнето), 
козарката каза зад гърба ми:

— Не мой търгвай, ей!
—• Много път имам. Я виж слънце-

II 11 11 ДОНЧО ЦОНЧЕВ летва, за да се организират по- 
добре. За 1968 година дружество 
получи само 500 нови динара 
субсидии от СОФК при Общин
ската скупщина, но тези сред
ства не са достатъчни.

си.

II — Добър ден.
— Добър ден.
В каменния зид «а чешмата имаше) 1I 11 наниша, в нишата — канче, вързано 

синджир. Налях си и пих.
— П1о не пиеш направо от чучур- Iто къде отиде.

— Път край нема, постой да се пое- 1I Илия РаичI1 ;гянето? меем.

11 Пръчът мина край нас, погледна ме 
под вежди и замина надолу. Едно яре 
се покатери отгоре на чешмата. Високо 
в оиньото се прехласваше чучулига.

— На колко години ои ти?
— Познай де.
Казах на слука: „Осемнайсет” и поз

Ако бях бил от чучура, сигурно ще
ше да ме пита, „шо не пия от канчур- 
нето”. Седнах да изпуша една цигара. КУРИОЗИ от 

СТРОШЕНА ЧЕШМА
11 К0ЩЕРИЦА I11 I— Т,и си от ония, дека измерват.

— От тях съм.
— И сега дек ке одаш?
— Нагоре по Махмутица.
— Уууууу! Далеко.
— Не е близо. Оттам имам да ида 

до Маркови кладенци през Пръчков 
гроб, че после през Крънджилица до 
Заногата. а оттам вече ...

Засмя ое и каза, че много добре съм 
познавал техния край.

— Такава ми е работата, трябва да 
го познавам добре.' Даже и за кохцери- 
ците знам.

— Срещал си?
— Не. Разправяха ми. Много хапели

11I I1 1(РАЗКАЗ) нах.1 I— Ами ти?
— На сто. Хайде, довиждане, аз тръ 

гвам. И да не загубиш козите из балиа
на.

1 С разрешение на комунално- 
санитарните органи в Димитров 
град „Строшена чешма” множе 
ство граждани си довели вода и 
канализация.

Но след това обаче — някои 
улици в този квартал са непро
ходими! По улицата „Власаки 
Алексов” и „Моша Пияде” ка
нализацията направо се излива 
по тях до главния канал.

Вместо с въвеждането на во
да по домовете да облекчи по
ложението, то ,ето,създава но
ви, непредвидени главоболи. 
Всеки може да си представи 
как изглеждат тези улици сега 
когато температурата е висока.

Освен това — отпадъчните во 
канал и

11I1 — Женат ли ои?
Вече бях тръгнал, извиках едно „да 

без да се обръшам.
А деца имаш ли?
„Да” — продължавах нагоре.
— Колко са?
„Много” — все така с гръб.
— Сигур са убави.
Обърнах се. С мекия звън на хлоп

ките ои козите се извиняваха на мла
дите храсти, че тъй настървено трябва 
да ги бръстят всеки ден и от сутрин до 
вечер. Тревата тихо плачеше под слън
цето с последните сълзи роса. Бистри и 
обилни, момичето и чучурнето извираха 
една до друга.

... Колко глупаво, че не я попитах 
тогава за името й и сегй не го знам. И 
много пъти късно вечер, когато се при 
бирам сам, след като съм бил в компа
нията на изискани жени, препил и още 
много жаден, аз спирам пак край чучу
ра на паметта си, поглеждам чародей
ката с внезапно стихнал смях и като ня
мам как, наричам си я Кощерица.

I 111 I1 111 11 1ТРЯБВАШЕ ДА ВЪРВЯ двайсетина 
километра без път, през поляните, гора
та и сипеите, за да стигна вечерта до 
мястото, където щеше да ме чака кола
та. Бяха ми разправяли че в този край 
има много змии. Повечето от тези змии

1 11 11 и човек ставал въртоглав, като го ухапе 
някоя. Вярно ли е?

— Сакати да ти покажам?
— Какво?
— Как апат.
— Кои?
— Па кощериците.
И докато разбера какво става, козар 

ката се сви на топка, после скочи към 
мен, „утципа’’ въздуха пред лицето ми 
смях.
и пак отскочи назад. Разбира се, че се 
сепнах, а тя се подпря на чешмата, о- 
чите й се полузатвориха и гърлото й гръ

I11 !
§5 Iбили странни видове, такива другаде ня 

мало. Най-аилно впечатление миг напра
виха разказите за кощерицата. Нейните 
нападения били съвсем неочаквани: по- 

никой не можел да й избегне. А уха
човек

1I ди се сливат в открит 
угрозяват водата, която хораташ 1 също ползват за пиене.

За да бъде нещастието по-го- 
лямо — в „Строшена чешма е 
и градския пазар, където също 
има доста боклуци.

Това състояние лесно може да 
- доведе до епидемии. Инспекции 
те обаче все ощене предприемат 
енергични мерки.

чти
пването не било смъртоносно 
само изпадал от отровата в някакво по
стоянно мечтание, в някакъв транс, в 
една сладка и тиха тъга.

От сутринта все за тази кощерица 
Това подобряваше настрое-

I1I 11 IШ Iси мислех, 
нието ми. Чудех се дали не искам 
бъда нападнат и ухапан.1 1да

М. А.
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НА ПРОСВЕТНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕМИ

КАК ГЛЕДАМЕ НА 

ПРОСВЕТНО - ПЕДАГО 

ГИЧЕСКАТА РАБОТА?
Стопанската и обществена ре

форма с приетите отношения в 
разпределението на обществе
ния продукт още повече изтъ
кна проблемите на материал
ното положение на училищата. 
Настъпи известен застой 
раждаването на просветните ра
ботници а с това и влошаване на 
качеството на училищата рабо
та. Провеждането на 
образователните общности и фи 
нансиране на образованието от
кри, че в общините недостатъч
но са подготвени за такава важ
на крачка. Все по-големите проб 
леми пред които се намират на
шите училища налагат от кому
ните да републиката и федераци 
ята да се превземат мерки за по 
добрение на материалното поло 
жение на възпитанието и обра 
зоването, отнооно за създаване 
на еднакви условия за работа 
на всички училища. Нужно да 
се проучат възможностите за 
промена на разпределението на 
националния доход в ползва на 
образованието както между фе 
дерацията и републиките така и 
между републиките и комуните.

Разширената училищна мре
жа търси по-бързо и конкретно 
разрешаване както на посочения 
проблем така и на модернизи
ране на възпитателната и обра
зователна дейност със цел мла
дото поколение да възприема и 
развива съвременни отношения 
както към обществено и така и 
към труда. Необходимо е, учи
лищните програми да се ориен
тират към тази цел.

Образователните общности са 
съвременен вид на организира
не на нашите просветни инсти
туции. Това са обаче още мла
ди организации и търсят по об 
стойни изучвания за развитието 
,на самоуправлението в тях и в 
цялата област на просветата. 
Развитие на самоуправлението 
сигурно ще влияе и върху ма

териалното положение на учи
лищата в смисъл то да се раз
решава
срочно. Тия проблеми особено не 
могат да разрешават 
образователни общности и зато 
ва трябва да се изработят един 
ствени критерии за финансира 
нето на училищата защото голе 
мите разлики в това отношение

по-обстойно и дълго-

малките
в наг-

V
, ШШ

закона за все повече предизвикват отрица 
телни явления.

Анализите на успеха в основ
ните училища показват, че со
циалния момент оказва сериоз
но влияние върху успеха. Най- 

са утежнени работни-много
ците и селяните. Разбира се, то 
зи проблем произлиза от нераз
решения въпрос за финансира
нето на училищата в икокомиче 
оки неразвитите райони. А то
зи въпрос не могат да разрешат 
само училищата и общините, а 
цялото общество. Освен това не

Алберт Пдерфе-нтРиЬари от далечните отсрови
ОТЗИВИ ЗА УЧАСТИЕТО НА ЮГОСЛАВСКАТА 
МЛАДЕЖ НА ДЕВЕТИЯ МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ
В СОФИЯ

БОГАТО И РАЗНООБРАЗНОсме последователни към възпи
тателно-образователната роля
на просветно-педагогическите ра 
ботници. Някога се говори, че 
те са единствените и главни но 
сители на прогреса в общество

Вестник ,,Отчествен фронт" от 1 август тази година 
под горното заглавие пише за гала-концерта на югослав
ските културни младежки дружества, взели участие 
фестивала.

драматичните сцени и масовите, 
революционни и граждански пе 

чието въздействие бе под- 
от многобройните фото-

сни.на силано
материали, диапозитиви и откъ
си из филми (тук заслужава да 
отбележим интересно

филм-плакат на Д. Джурко 
„19 000 000”). Малко по-нео-

а друг път, че тяхното влияние 
с развитието на общеетвоните 
отношения е все по-малко. От
тук личи и подценяване на учи 
лищното дело и учителската ра 
бота у «ас.

Всичко това оставя сериозни 
последствия. Затова неотложно 
трябва да отхърлим всичко оно 
ва, което във финансирането на 
прооветното дело дава печат на 
бюджетна логика и да внесем 
воичко, което може нашето са- 
моуправително общество да да 
де за просветната. Между всич
ки инвестиции това е най-рен- 
табилната инвестиция, 
се дава за хората — носителите 
на произведителките и обществе 
ни успехи.

изграде-Оред поредицата гала-концер
ти особен интерес предизвика 
тържествения представителен 
спектакъл на Югославия. Хиля 
ди посетители изпълниха алеите 
около естрадата в Парка на сво 
бодата, за да се срещнат с поз
натото и ценено изскуство на на

своя отпечатък върху общия 
облик на концерта, определяй- ния 
ки неговите високи художестве
ни показатели.

Може би най-силното и искре 
но възхищение на публиката бе 
предизвикано от умело подбра
ната поредица фолклорни номе 
ра, която започна с танци и пе
сни из операта „Еро от оня 
свят” на композитора Яков Го- 
товец — едно творение, насите 
но с много хумор и жизнера
дост. Последвалата китка от на 
родни хора и песни грабна вни
манието с увличащата стихия 
на танца, с неподправения мани
ер на музикалното разноцветие 
и богатство на шевиците .тъка
ните и баирите, искрящи от на- 1 
ционалните костюми на сърби, |\шата отзивчива 
македонци, черногорци, словен- ' на хубавото публика.

вич
чаквано за публиката прозвуча 
ха някои поднесени творби из
съвременното югославско музи
кално тврчество, като напр. раз
гърнатото и написано с умение 
произведение „Звукова светли
на и движение” на композито
ра Т. Прошев, изпълнено под 
негово ръководство от скопския 
камерен ансамбъл за съвреме
нна музика „Света София”.

Гала-концерът на югославяни 
те разкри отново богатото с тра 
диции и таланти изкуство 
братската славянска страна, как 
го и спонтанния интерес, проя
вяван винаги към него от на- 

и откликваща

шата западна съседка.
Преди' всичко направи впеча- 

богат-тление изключителното 
ство и жанрово разнообразие в 
програмата на голямата младеж 
ка културна делегация. Участи
ето на такъв реномиран състав, 
като Македонската филхармо- 
■ния от Скопие (дир. — Ванчо 
Чавдарски), на белградския ака 
демичен хор „Бранко Кръсмано 
вич” (дир. — Богдан Бабич), на 
редица изтъкнати фолклорни и 
други колективи („Владо Тасев- 
ски” — Скопие, „Иожа Влахо- 
вич” — Загреб и др.), наложи

на
защото

ци и хървати.
С интерес бяха посрещнати В»1 РОЗ-МАРИ КОЖУХАРОВАМ. К. Величков

риат. Така Георги Димчев, секретар на 
съда, в писмо от 28. П. 1911 г. до Дими- 
трие Туцович поискал да бъде абониран 
за теоретическия орган яа ССДП. По по
вод конгреса на ССДП от 1910 г., когато 
от името на БРСДП (т. с.) бил делеги
ран Георги Кирков, била изпратена поз
дравителна телеграма от предизборно 
събрание в Самоков, в която се казва: 
„Братски поздрав. Да живее балкански
ят социалистически съюз.”

През май 1910 г. между БРСДП (т. с.). 
и ССДП били разменени представители. 
Представител на ССДП в България бил 
Триша Кацлерович. След първомайски
те тържества в София, придружен от 
Георги Кирков и Георги Димитров, Кац- 
лерович посетил някои от по-важните 
работнически центрове и социалистиче
ски организации из страната, между ко
ито и Самоков. Тук било устроено събра
ние, гостите били посрещнати радушно, 
въодушевено. След завръщането си в 
Сърбия в обширна статия Кацлерович 
разказал за своите отлични впечатления 
от българското социалистическо движе
ние. Той се спрял и на посещението на
правено в Самоков. „В Самоков работ
ническото и социалистическото движе
ние — писал Кацлерович — е солидно; 
едно от най-оол.идчкгте и най-чистите со
циалистически места. Много работници 
са синдикално организирани, а партията 
е в отлично състояние." По-нататък Кац 
лерович съобщава, че в Самоков парти
ята е спечелила първите общински съвет 
ници и заключава: „За партията има 
твърде добри условия да вземе и.общин 
ската управа в свои ръце. Влиянието на 
партията тук е аилно, което се вижда 
не само от броя на избирателите, но и от 
всяка акция, която партията предприе
ма. В този малък град е съвсем обикно
вено нещо да се събират на митинг 1500 
—2000 души.” Както знаем, само месец 
след това Самоковската община минала 
в рацете на социалистите.

Кацлерович останал изненадан от до 
брото организиране на събранието и ма
совото посещение, въпреки че самоков
ските социалисти не били предварително 
известени. На събранието присътовували 
около 400 души, произнесли речи Геор
ги Кирков, Г. Димитров и Тр. Кацлеро
вич. Те подчертали необходимостта от со

лидарност на балканския пролетариат и 
създаването на близки, братски връзки 
в класовата борба. Голямо впечатление 
•направило на Кацлерович както работа
та на самоковската партийна организа
ция за културното издигане на населе
нието и класово осъзнаване на работ
ническата класа, така също и постиг
натите резултати. Макар и предимно за
наятчийски работници, те били проник
нати от социалистическите идеи, проя
вявали твърдост и солидарност, благода
рение на което голяма обущарска стачка 
завършила с успех. Според Кацлерович 
голяма заслуга за това имал Борис х. 
Сотиров, който неуморно работел за за
силването на работническото движение 
и за издигането на добри млади кадри.

Идването на Триша Кацлерович би
ло посрещнато с интерес от българския 
пролетариат. В негово лице бил поздра
вен братският сръбски пролетариат и из 
казана солидарност с неговата борба. Съ 
рдечни поздравления изпратили на еръ 
бекмя пролетарият чрез Триша Кацле
рович и работниците от Самоков.

По време на борбата за отстояване 
извоюваната победа в изборите от 1.5. 
VI. 1910 г. между самоковските социали
сти бил и сръбският работник, активен 
социалист Влада Остоич, възторжен при 
върженик на самоковските комунарят.

Влада Остоич взел най-активно уча
стие в работата на партийната организа
ция в Самоков в напрегнатите дни на 
края
1910 г„ когато водила ожесточена борба 
с буржоазията и управляващите, които 
отказвали да предадат общинската уп
рава в ръцете на социалистите. На 31 ав
густ било свикано събрание на партий
ната организация, за да се определи по
ведението на общинските съветници со
циалисти при избора на постоянен съ
став на управата. За председател на това 
събрание бил избран Влада Остоич. 
„След кратки съвещания между члено
вете на местните комитети и осемте на
ши другари съветници — съобщава в. 
„Самоковска комуна” — събранието се 
откри, като за кредседател се избира на
шият скъп другар, бившият секретар на 
Синдикалния съюз в Сърбия Влада Ос

тоич. (Следва).

ЕЛЕНА АТАНАСОВА

Сръбските социалисти 

и Самоковската комуна
На 13. VI 1910 година самоковският пролетариат 

след победата на общинските избори провъзгласи Са
моковската комуна, която има огромно значение за разши, 
рязане на дружеските връзки между сръбските и българ
ски социалисти. Поместваме статията „Сръбските социали- 

Самоковската комуна" от Елена Атанасова, която в 
ребиваване в Югославия обнародва мно 
за връзките между сръбското и българ-

сти и
десетгодишното 
го ценни материали

работническо движение в миналото.

си п

ско
та експлоатация, оказвала им морална и 
материална подкрепа. Вземали се мерки 
за организиране на сръбските работни
ци, за издигане на класовото им съзна
ние.

българските и сръбските со
са съществували друже-ежду

циалисти _
ски, близки връзки и взаимоотно
шения, продиктувани както с 

принципа на пролетарския интернацио
нализъм и солидарност, така и от икона 

политическите условия, при 
българските и сръбски- 

необхо-

м
Самоковската партийна организация 

също оказвала голяма помощ на сръб- 
работници. На 27. П. 1910 г. било 

организирано събрание във фабриката 
на Сребърников в Долна баня, на което 
М. Дашин говорил за положението на 
работниците и за начина за подобрява- 

Той картинно и ясно обрисувал 
положение на работниците и

мичеоките и 
които работели
те социалисти, свързвала ги и 
димостта заедно да водят борба за 
щита на жизнените интереси на проле 

борба против войната, за мир.
голяма без-

ските

за-
август и началото на септември

тариата,
рабо^аТ Сър€йпшлного прол<^а^д^ 

работа и препитание в съседна 
В Самоков и околностите съ- 

<на работа сръбски дъ
рводелски и обущарски работници и про 
летаризирани бедни селяни Пирот- 
ско. Тежък, нерадостен бил животът н 

работници, често подма 
големи обещания, а след 
България, принуждава- 

незначително запла-

нето му.
тежкото
■необходимостта от организирана класо
ва борба. На следващия ден сложили на 
чалото на дърводелска секция от 15 ду- 

която развивала дейност въпреки

реели 
България, 
що така дошли ши,

стремежа на управляващите да дезор- 
ганизира работата и да се явят национа
лни вражди. Чествуването на Първи май 
1910 г. в Самоков се превърнало в неби- 

социалистическо тържество. В ма-
тези емигранти
мени от агенти с 
идването им в
Ш«Х бараки, «а са дан»
на лавки. Всеки протест и искания за 
справедливо заплащане и отношение бил 
наказван с побой и терор.

БРСДП (т. с.) се обявила в защи 
та на сръбските работници, дошли н 
работа тук. Протестирала срещу тяхна-

вало
нифестацията и митинга взели участие и 
30 души „работници — сърби, чехи, ун- 

Долна баня. Работникът Душангари от
Иович произнесъл приветствена реч на 
сръбски език.

Самоковските социалисти проявява
ли интерес към работата на ССДП, към 
живота и борбите на оръбокия пролета-
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НАУКА И ПРИРОДАШтшо
НАЙ-БОГАТИЯТ В ОБЩИНАТА

НИШ
9. УШ 1908 Къде да се търси Атлантида?СТР.8

ЗЛОБОДНЕВНА
В края на миналата година 

вестниците в много страни съоб 
щиха, че професор Анжелос Га 
лшнолулос от Атинския универ
ситет бил открил в Егейско мо
ре следи от легендарната Атла 
штада-

Цдииствемият „документ’’, кой 
то притежаваме за 'изчезналия 
континент, е диалогът между 
Тим ей и Критий у Платон. Спо 
ред Платон Атлантида трябва 
да се търси в Атлаитика.

свят и Америка, защо тогава в 
древния Египет и в Мексико го 
дината е брояла 365 дни 
разделяла на 12 месеца? Защо 
през времето на четвъртата ди 
наетия египетските пирамиди са 
с такива големи размери, какви 
то вече не били достигнати ни 
кога след това, и защо египет 
ската държава е била по-могъ
ща в зората на своето развитие, 
отколкото в своя разцвет?

Пан и неговата жена Мая са 
били между най-лочитаните бо 
гове в древна Гърция. Но те са 
били почитани също и в Мекси 
ко, и в Централна Америка. Са 
мо чрез съществуването на 
мост между Стария и Новия 
свят може да се обяснят скал
ните изображения на негър, ка
мила и кон в Перу.

А такъв мост е могла да бъде 
именно легендарната Атланти
да. Според Платон Атлантида 
се е намирала на запад от Хер 
кулесовите стълбове (Гибрал
тар) и ако се отиде още по друг 
континент. Това не са прости 
съвпадения, а един вид добре 
обоснована научна теория.

Платон разказва, че атланти- 
те строели своите великолепни 
дворци и храмове с червени, бе 
ли и черни камъни. А именно 

"в Азорските острови се намират 
базалтови червени, бели и чер
ни скали.

Атлантида не е потънала из
веднъж, ..в един ден, в една 
злокобна нощ”, както казва Пла 
тон. Трябвали са векове, за да 
остане само централната част, 
за която говорят древните авто 
ри. И най-после изчезнал и пос
ледният къс земя заедно със 
столицата Посейдония — голям 
град със сто златни врати.

Но не е сигурно, че всички ат 
.панти са загинали с изчезване
то на континента. Може би ня
кои от тях са стигнали до други 
земи.

Предприетите в последно вре
ме археологически разкопки поз 
волиха да се установи съществу 
ването на една егейска култу
ра и на множество мощни дър
жави, предществегогци на елини 
те. В началото на своя разказ 
за Атлантида Платон говори за 
такива държави.

Разбира се, ..документът’’ на 
Платон може би е само увлека
телна приказка. Но ако Атлан
тида действително е съществува 
ла, голям брой данни на модер
ната наука ни карат да я тър
сим в Атлантическия океан.

е била особено интензивна. Сред 
облаци пари се появили цели 
архипелази. Издигайки се все 
по-високо, те се съединявали по 
между си и постепеио образува 
ли цял контилгонт, който препре 
чил изцяло достъпа на топлите 
течонгия на север.

Заледяването е предизвикано 
от внезапното застудяване. Ле
дът покрил моретата и тръгнал 
неудържимо на юг, поглъщай
ки все по-големи пространства 
в Европа, Азия и Северна Аме
рика.

Кой е този континент, роден 
в средата на океана между Ев
ропа и Америка и предизвикал 
на стъплеггието 
Може би тайната се намира в 
дъното на Атлаитика.

и ее е

От скоро време в нашия град започна акцията за изиа- 
миране на най-богатите хора. По право, задачата 
крият ония, които са забогатели със спекула, привилегии, не
позволени тръговийси и тем подобни ... Не да кажете, че това 
е една кампания на нашия политически актив, но това сега е 
важно и всички върху това мислим и предлагаме... Предлагаме 
и то как? Воички тези хора са без име и фамилно име, а всеки 
казва, че знае и познава такива хора в нашето градче...

Но, от скоро време работите тръгнаха и по-конкретно. 
Няма вече: „Аз зная един човек ...” или „другари, някои хора 
се занимават със спекула ...” или „От къде на оня кола; къща и 
тем подобни...” Няма вече такива работи. Към въпроса се 
пристпъгги конкретно и това без заобиколим . .. Формирана и ко

е да се от-

ЧУДЕСАТА НА ЕДНО ВИСО
КО ПЛАТО

Испанските завоеватели на Пе 
ру донесли необикновени разка
зи за новите земи. Те разказва
ли за някакво високо плато къ 
дсто страшните богове на пики
те превърнали на камък голям 
брой човешки същества и жи
вотни.

Каменистото плато, загубено в 
Западните Анди, е заобиколено 
от тясна планинска стена, коя-

на ледниците?

мисия и започнала с работа.
ЕДИН КОНТИНЕНТ НА ДЪНО

ТО НА ОКЕАНАЕ сега започва приказката, която исках да ви разкажа. 
Събрала се комисията на заседание и започнали редом по къ
щите да видят, кой как гради социализъм, кой какво има и на 
кого какво трябва да се вземе .. . Така работила комисията в 
строго затворени заседания, а партията нагажда ли нагажда и 
чакала, какво ще стане. До днес нищо... И един ден най- 
сетне комисията извикала един човек (не искам и аз да му ка
жа името) и конкретно му поставила въпроса:

— Вие другарю, според изследвания .на комисията сте най- 
богатия човек в нашия град .. .

Човекът (пак не искам да му кажа името) едвам събрал 
малко сили и едвам промълвил: „Как, аз . . . откъде на къде . ..’’

— Откъде накъде, започнал председателя на

В средата на миналия век за 
почна систематическото изучава 
не на океанското дъно. Устано
вено бе, че една планинска ве
рига във формата на буквата 
5 се извива в дъното на океа
на и че всички острови в Атлан 
тика, освен Ангилите, са върхо 
ве и възвишения на тази пери- 
I а, която много напомня потъ
нал континент.

Проучаването на взетите от 
дъното на Атлантическия океан 
проби показва, че този конти
нент е потънал не много отдав
на — преди около 10—12 хиля
ди години.

И наистина по тОЕа време кли 
матът омекнал. Сушата се осял 
бодила от леда, моретата отно
во видели слънцето, появила 'се 
буйна зеленина.

Експедицията на съветския ле 
доразбивач „Садко” установи 
посредством изучаване на радио 
активните изотопи, че водите 
■на Голфщрома също проникна
ли в северния полярен басейн 
преди около 10—12 хиляди го
дини.

то изглежда непроходима.
Но перуанският учен Даниел 

Рузо намерил през 1952 г. един 
тесен, едва забележим проход. 
Този проход бил направен от чо
вешка ръка. В преградата били 
издълбани бойници, в скалите — 
издялани укрепления и крепо
сти.

Ученият могъл да види с очи
те си това, което било считанокомиеия-
за древен 
или за плод на въображението 
на испанските завоеватели: от
лично запазени изображения на 
риби и жаби, на плъхове и зай
ци.

мит на индианцитета, ти си от освобождението бил, ръководител на нашето пред
приятие „Дъб”, след това директор на комуналното предприя
тие „Чистота’’, отборкик, член на ръководството на ССРН и . . .

' — Да бил съм и какво от това, отговори човекът малко 
с кураж ...

Най-страганото обаче е това, 
че между тези фигури, създаде-— И нито на едно събрание на тези институции и пред

приятия от освобождението до днес не си казал нито дума?
— Да, — казал пак обвинения гражданин.
— А знаеш ли народната поговорка: „Мълчанието е зла

ти много време преди откриване 
то на Америка от Христофор Ко 
лумб. могат да се различат об
рази на негри, на коне, на ка- 
:.зили и на слонове.

Как древните и-нки са под
държали връзки с Африка и за 
що я познавали тъй добре?

то”.

— Сега трябва да върнеш това злато на обществото — из
викали в един глас членовете на комисията . . .

Ето така в нашия град най-сетне открихме най-богатия 
човек. Сега чаршията няма какво да приказва, че Насоките не 
се провеждали ... ОТ КАКВО Е ПРЕДИЗВИКА

НО ЗАЛЕДЯВАНЕТО?
НЕ „В ЕДИН ДЕН, В ЕДНА 

ЗЛОКОБНА НОЩ”Богдан НИКОЛОВ
Изследователите на Антаркти 

да откриха въглища в този за 
леден континент. Това доказва, 
че преди хиляди години по не 
го са се извисявали тропически 
гори. Близо до Северния полюс 
през терциера са виреели дърве 
синим папрати, блатата са би
ли обитавани от гигантски гу
щери.

Ледовитият арктически океан 
не винаги е бил замръзнал. Екс 
плоатирането на въглищните за 
лежи в Шпицберген показва, че 
там през някои епохи е имало 
цветуща растителност.

После започнало неудържимо 
то настъпване на ледниците, 
Как е станало това?

Почти всички острови в Ат- 
лантика са от вулканичен про
изход. Тук угаснали, там димя 
ши кратери — ето какво изпък 
ва веднага пред погледа на мо
ряците, които идват откъм Ис
ландия, от Канарските острови, 
от островите на Зеления нос и 
Антилите. Атлаитика е твърде 
неспокойна област и островният 
живот често е смущаван от из
ригвания.

През терциерната ера вулка
ничната дейност в тази област

И така ние можем да отго
ворим на два въпроса: защо за

за-Наша карикатура ледяваяето е започнало и 
що е спряло?

Причината е в това, че един, 
гигантски континент се е поя
вил и изчезнал. Но кой конти
нент?

Б. Димовски (НРБ)

Името на този континент дава 
отговор на редица крайно важ
ни въпроси. И действително, ако 
не е имало мост между Стария (По данни на съветския печат)

ПУКАНКИ:
о

Ф НЕ Е ВЯРНО, ЧЕ ДВУЛИЧНИКЪТ ДЪРЖИ ЗА ДВА
МА: ЗА НЕГО ИМА САМО ЛИЧНОТО „АЗ”.

С КОГАТО ДОМАКИНЯТА Е „ЗАГОРИ ТЕНДЖЕРА”. 
НЕ й ПОМАГА И ГОТВАРСКАТА КНИГА.

® ЧЕТИРИЛИСТНАТА ДЕТЕЛИНКА НОСИ ГОЛЯМО 
ЩАСТИЕ НА ... ЗАЕКА.С

® ПОСЛЕДНАТА ДУПКА НА КАВАЛА ЧЕСТО ВАДИ 
ХЛЯБА И НА ОСТАНАЛИТЕ.

, ® ГОЛЕМИТЕ РАБОТИ СТАВАТ В ... МАЛКИТЕ ЧА- 
Митко БРЪЗИЦОВСинът с слаб, но бащата е силен. 
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