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работниците няма да схва
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ЮГОСЛАВСКО - БЪЛГАРСКИ ОТНОШЕНИЯ

РАЗГОВОРИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО
СЪТРУДНИЧЕСТВО
От 21 до 24 юни у нас е
пребивавал председателят на
Търговската камара на НРБ
Емил Разлогов, придружен
от секретаря на камарата
Ангел Ангелов. Те са били
гости на председателя на югославската стопанска кама
ра Руди Колак.
По време на пребиваването
гостите са посетили някои

стопански предприятия в Пи
рот, Ниш и Лесковец и па
наира на текстил в същия
град.
Двама стопански деятели
са водили разговори за ико
номическото сътрудничество
между предприятия от двете
страни.
М. Н. Н.

Хайле Селасие в Югославия

В ТОЗИ
БРОЙ:

ПЪЛНА ПРИВЪРЗАНОСТ КЪМ НЕОБВЪРЗВАНЕТО

Интервю на сек
ретаря на общин
ския комитет
СКС в Димитров
град —
Райко Зарков

От началото на седмицата
в нашата страна е на посеще
ние етиопскнят цар Хайле
Селасие. Миналия вторник,
във вилата на Бърдо при
Кран, в Словения, етиопски-

Р
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те югославски становища за
международната обстановка,
информирал го е за посеще
нието си в СССР и в Полша,
за отношенията със съседни
те страни и с другите дър-
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Какво крие
„Антанас“?
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ПЪЛНО ЕДИНСТВО НЛ ВЪЗГЛЕДИТЕ

Краят на
учебната
година
Стр. 8

Съобщение
СЪОБЩАВАМЕ НА ЧИ
ТАТЕЛИТЕ, ЧЕ СЛЕДВА
ЩИЯТ БРОЙ ЩЕ ИЗЛЕ
ЗЕ НА 14 ЮЛИ.

ят цар и нашият президент
др. Тито са водили разговори за взаимните отношения
между двете страни, за политическата обстановка В СВС
та и за ролята и дейността
страни,
на необвързаните
Юкъм които принадлежат
„
гославия и Етиопия.
Разговорите, които са водени три часа, се оценяват
като отворени н изчерпателни и допринасящи миого за
по-нататъшното успешно сът
рудничсство.
Двамата ръководители са
нанесли своите становища,
като взаимно са се ииформи
ра!и за най-важните и найактуалии въпроси от м«ЖАУ
народната политика. Прези
д^гът Тито е изнесъл наши

жави, между които с Китай
и САЩ.
Те са констатирали, че ус
пешното сътрудничество меЖДУ Югославия и Етиопия е
на привързаността
ПЛОД И
към политиката на нообвързването и са изтъкнали, че
с необходимо необвързани
те страни в света да разгърпат по-широка активност.
Двамата събеседници са ноз
дравили конктактито и преговорите, между великите
сили, които станаха иапосле
дьк.
Разговорите и размяната
на мнения продължават в
следващите дин на остров
Бриони, а съвместно комюнике за разговорите сс очак
ва в края на посещението.

М. Н. Н.

Денят на
самоуправителите
Миналата година, на 5 май, на Втория конгрес
на самоуправителите в Сараево, по инициатива на
VI заседание на Съюзната конференция на ССРНЮ,
за Ден на самоуправителите е провъзгласен 27 юни.
Да си припомним — на този ден 195(1 година Народната скупщина на ФНРЮ прие Основния закон за
управление на държавните и стопански предприятия и висшите стопански сдружения от страна на
трудовите колективи. С това бе озаконен нсториче
ският ход на нашето общество и за пръв път историята каза, че интернационалната, пролетарска и ре
волюционна парола — ,,фабриките на работниците
у нас е станала реалност и определя пътя на само
управлението. Значи, Денят на самоуправителите по
своето историческо значение надминава границите
на нашата страна, в която системата на самоуправнтелния социализъм е двигател на творчеството,
на вдъхновението, идеите и свободния ход през тъ.м
ните лабиринти на съвременната история. Следова
телно, работническата класа в нашата страна, всичкн работиици и техните колективи, всички народи
и народности, сбратименн и събрани около вечната
идея н акция за самоуправление, демокрация н всестранния соцнализъм за пръв път празнуват своя
празник — Ден на самоуправителите. Това е още
сд1Ш исторически пътепоказател, който определи на
шето мъчително, но благотворно отваряне старницата на бъдещето на хората и народите.
По този повод общинските синдикални съвети
конто съединяват н организират работническата кла
са 1П1 българската народност, н нея с останалите на
роди II народности, дават рамките на тържеството.
Те са израз на желанието в тези тържсствеш! и пър
ви такива минути, във всеки колектив и всеки само
управителен орган трудещите се да тръгнат още понеприкосновсно, по-решително и по-смело по пътя
па самоуправитолння социализъм, решенн да афир
мират докрай основния принцип на самоуправлени
ето — „фабриките на работниците”. Това с същевре
монно най-късия път работническа класа да си из
воюва пълно утвърждаване, като политическа и ико
комическа сила, от становището на революционна
та мисъл на марксизма, и ленинизма, чийто после
дователен тълкувател и протогонист е преди всички
другарят Тито.
Това е съдбовната мисия на нашата работниче
ска клася. Друг път тя няма и но може да има.
Пълната победа на самоуправлението, чрез жес
токите борби за реформа и „работническите” аманд
манн ,за равноправието на народите н народностите
през венчкпто етапи на борбата значи ощо една ба
риера по-малко до пълното освобождение на работиическата класа н осъществяваното на нейната миеня, доверена й от историята.

М. Б.

Неоправдан иск за дезинтеграция

Пред Деня на въстанието
е Сърбия — 7 юли

Партизански поход
на младежта
СЪЮЗЪТ на бойците в Димитровград съвместно със
Съюза на димитровградската младеж по случай 7 юли —
Деня на въстанието в Сърбия, ще организират партизан
ски поход. В похода ще участвуват младежи и девойки от
гимназията, предприятията, града и околните села, както
и оцелели борци от НОБ-а.
Походът ще започне на 6 юли сутринта, а маршру
тът е: Градини — Бачево — Бребевница — Мъзгош — Сми
ловци (където пред възпоменалтелната плоча на загинали
те в борбата ще бъде произнесена кратка реч и положе
те букети цветя) и Внсочки Одоровцн, където завършвп
първия етап на похода.
Във Височки Одоровцн също ще бъдат положени
цветя пред възпоменателната плоча, а край лагерния огън
вечерта ще бъде изпълнена културно-забавна програма.
Тук ще нощуват участниците в похода.
На 7 юли рано сутринта походът ще продължи през
Видлич — Бранковцн и Изатовци. В Изатовци ще се със
тои традиционното централно тържество. На тържество
то, освен участниците в похода, ще присъствуват общест
вено-политически ръководители и дейци от Димитровград
ска община, граждани от района Висок, гости. На тър
жеството ще бъдат евоцирани спомени от борбата, ще се
произнесат кратки речи, след което ще се състои всеобщо
народно увеселение, и изпълни културна програма.
Очаква се, че тазгодишното чествуване на 7 юли —
Деня на въстанието в Сърбия, в Изатовци ще бъде много
по-масово, тържествено, богато.
Традиционното тържество по случай празника ще
се състои и в Трънски Одоровцн.
Ст. Н.

Сесия на ОС в Босилеград

„Водните”пробле
ми— в преден план
В Босилеград се проведе
сесия на двете камари -на
Общинската скупщина. Об
съден бе плана за обществеразвитие
но-икономическо
на общината до 1975 година. В разискванията по тоя
въпрос някои отборници от
правиха сериозни забележ
ки върху повърхностните „пре
движдания” на земеделските
кооперации. Остро бе крити
кувано пасивното отношение
на кооперациите към част
ните земеделски производи
тели.
Допълнения в плана бяха
внесни във връзка с капита
ловложенията в транспорта.
Разглеждайки отчета на Ко
муналния завод за социално
осигуряване от Враня, отбор
ниците поискаха да се наме
ри начин за разширяване и
по-пълно ползване на права
та, произлизащи от земедел
ското осигуряване. Това оба
че ще бъде отделна тема на
разискване на събранията
на избирателите в общината.
И на тази сесия бе напра
вен опит да се намери реше
ние за водоснабдяването на
Босилеград. Повечето отбор
ници бяха на мнение, че най
добро решение е да се взе
ме част от водата в с. Извор
В смисъл се реши отговорни
те ръководители в общината
още веднага да поведат раз
говор с населението от село
Извор във връзка с компен

сацията за водата. Някои пре
дложиха това да бъде по
мощ за електрифициране.
За довеждане на тази во
да вече е изработен проект,
разрешени са всички имуще
ствено-правни въпроси и оси
гурени средства.
По искане на отборниците
бе изнесена и информация
във връзка с изграждането
на язовира в Горна Лисина
за нуждите на ВЕЦ „Власина”. Както е известно, босилеградската община загуби
спора във Върховния съд на
СР Сърбия във връзка с локацията на обекта.
Във връзка с това не се
предлагаха никакви заклю
чения. Чуха се отделни мне
ния на отборници, които зая
виха, че частно ше водят
спор с ХЕЦ „Власина”.
Подготовките за изгражда
нето «а язовира в Горна Ли
сина вървят с ускорен темп.
Правят последни премервания на терена.
От проведената сесия при
влича вниманието и предло
жението на група отборници
на едно от предстоящите за
седания на ОС детайлно да
се обсъдят деловите резулта
ти на стопанските организа
ции в общината, специално
на тлъминската, за която съ
ществува мнение, че е запад
нала в трудно финансово по
ложение.
В. В.

Защо погановчани искат да
напуснат „Сточар“?
селскостопанските производители.
п
Кой стои зад„Цилс" на събранията на избирателите в Пога
директор на ,
во и Драговита. _Проблемите са решими
В димитровградското село
Поганово тези дни е най-ак
туален въпросът за отноше
нията между земеделската
кооперации „Сточар” и зсме
делскн производители. През
изминалите десетина дни в
Поганово се проведоха искол
ко заседания, на които бе
поставен въпрос за самоотлъ
чване на погановските про
изводители от земеделската
кооперация „Сточар”. На съ
бранията на избирателите в
Поганово с решено произво
дителите да напуснат коопе
рацията е насрочен референ
дум за 25 юни т. г. Обаче об
ществено - политическите и
стопански ръководители на
общината се намесиха на вре
ме. Бившият директор на
„Цилс”-бъдещ управител на
кооперацията?!
На 20 юни в Поганово бе
проведено заседание на Мес
тната организация на СК и
на Съвета на Местната общ
ност. Присъствуваха Дими
тър Славов, председател на
Общинската скупщина, Рай
ко Зарков, секретар на ОК
СКС и Илия Петров, прелее
дател на ОК на ССРН. След
.петчасова дискусия, се дой
де до заключение, че пътят
и начинът, по който земедел
ските производители от По
ганово искат да се отделят
от „Сточар”, е незаконен.
На заседанието бе казано,
че Васил Тодоров, бивш ди
ректор на мебелната фабри
ка „В. И. Циле” е присъству
вал на събранията на изби
рателите в селата и е казал,
че селскостопански произво
дители могат да се отделят
от кооперацията. Той е казал, че би станал управител
на кооперацията, ако го ис
кат. И едно от заключения
та на тия събрания е да се
проведе референдум за отде
ляне от „Сточар”.
Но понеже представители
те на обществено-политичес
ките организации бяха запо
знати от членовете на Мест
ната организация на СК и
Съвета на Местната общно
ст с причините за отделяне
от „Сточар”, дойде се до за
ключение да не се провежда
референдум, а да се проведе
конференция на ССРН в се
ло Поганово.
Групата за дезинтеграция
демонстративно напуска
конференцията
От над 250 избиратели в
Поганово на конференцията
присъствуваха четиридесет.
Обаче това не попречи да се
приказва изчерпателно и от
ворено.
Иван Тончев се изказа
пръв . Той критикува „Сто
чар” за отношението към сел
скостопанските производители.

Загубихме доверие в коопе
рацията. От 1965 година, ко
гато се обединихме, работи
те тръгнаха лошо. Ако същс
ствува законна основа, аз
съм на мнецис, че трябва да
се отделим-каза Тончев.
Не по-малко беше огорчен
Стефан Зарков. Той смята,
че проблемите са в нередо
вното изплащане от страна
на кооперацията за изкупени
те малини и добитък. Също
така той изтъкна въпроса за
ползване на кредити от мага
зима на „Търгокооп".
Маринко Сгоицев, конста
тира че в Поганово са затво
репи тухларната, хлебарни
цата, кръчмата и т.н., когато
погановската кооперация е
присъединена към „Сточар”.
— Борис Бошков, Гроздан
Андонов и Петър Митев из
тъкнаха, че в Поганово е не
редовно снабдяването с из
куствен тор, а много рядко
погановските производители
са посетени от агроном. Те
също казаха, чс не им е ока
зана никаква помощ за из
граждане на пътя ЖелюшаПоганово.
Отделили сме се от
производителите
Взимайки участие в диску
сията Димитър Славов, пред
седател на Общинската скуп
щина, изтъкна, че искът за
отделяне по тоя начин е за
конно неоснователен и че съ
ществуващите проблеми тря
бва да се решават по друг
начин.
— Много работи, които са
обещавани по време на инте
грацията (1965 година) .меж
ду вашата кооперация и „Сто
чар” не са изпълнени. Обаче
грешката не е само в „Сто
чар“, а трябва да знаете
че грешки има и у вас.
Точно е, че в нашата общи
на на селскостопанските про
изводители не е обърнато до
статъчно внимание, но про
блеми няма само при вас, а
почти във всички стопански
организации в общината.
Директорът на „Сточар”,
Славчо Димов, въз основа на
данни изнесе проблемите на
кооперация „Сточар”. Пора
ди нередовно изплащане на
„Сточар“, се закъснява и с
изплащане на производите
лите.
— Не виждам причина за
дезинтеграция. Факт е, че
контактът между селскосто
панските производители и
кооперация
„Сточар“
е
слаб. Обаче вие през изми
налите седем години до Ко
оперативния съвет сте отпра
вили само един иск и същият е положително решен —
каза Димов.
Илия Петров, председател
на ОК на ССРН предложи
изтъкнатите проблеми да се
систематизират и в писмена
форма да се отправят до Ко
оперативния съвет на разис
кване ц решаване.

Когато се очакваше, че е
намерен изход от кризата ед
па група, напусна заседание
то. Така тоя случай, засега,
остава без окончателно решснис.
Оставаме с впечатление,
чс това е дело на една група,
която заслужава осъда. По
тоя начин не е възможно ре
шаване на такива сериозни
въпроси. Вярно е, че много
въпроси търсят решение и
правилно са поставени. Осо
бено, когато се касае за
редовното изплащане за из
купени селскостопански про
изведения, ползване на кре
дити от търговския магазин,
недостиг на изкуствен тор и
др.
Обаче смятаме, че тези въ
проси могат да се решат, а
отговорните фактори имат
желание да ги решат.
Но, неосновано се обвиня
ва „Сточар“ във връзка със
затваряне на тухларната, хле
барницата, дарака, кръчмата
и т. н. Всъщност, всичко то
ва е затворено още
преди
момента на интеграцията (т.
е. преди 1965 година).
Всички проблеми, които оп
равдано са поставени могат
да се решат и досега е .мо
гло да бъдат решени. Необ
ходимо е по-добро сътрудни
чество между селскостопан
ските производители и коо
перация „Сточар”
А. Д.

От писмата на
Георги Дими
тров до Люба
Ивошевич
С ПИСМОТО си Димитров
подкрепя правилния път на
Люба, пътя на пролетарска
та поетеса.
„Още по радостно е това
— пише й той — че ти ня
ма да бъдеш просто сантиме
нтална поетеса. Обратно, при
теб се получава едно твърде
рядко и щастливо съедине
ние на поетеса и революцио
нер, на поезията и живота,
силно и дълбоко чувство на
поет за живота и пълно раз
биране на живота и борбата
на пролетариата и трудещи
те се на човечеството ...“
Тяхната раздяла му прина
сяше много страдания, но
той желаеше да й бъде доббре, да има успях в работата:
„Най-хубаво възмездие за
моите мъки зарад твоето от
съствие — щише той
ще
бъде всестранното ти процъф
тяване като поетеса, като ре
волюционен функционер, ка
то една самостоятелна прек
расна личност. Аз се гордея
с теб, мила, скъпа Любо!“
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Цените у нас

Стопански въпроси

.5

Месото поскъпва —
хлябът не
Съюзният изпълнителен съ
вет неотдавна предложи ня
кои решения за цените на
редица произведения.
Пшеницата и царевицата
вече са посъ шнали с 10 па
ри за кило1 рам, но цената
на хляба си остава същата.
Царевицата има гарантирана
изкупна цена от 1 динар за
килограм, пшеницата — 1,40
и 1,30 динара, зависимо от
качеството.
Предвидено е покачване
на цените на свинското ме
со — гарантирана изкупна
цена е 8,30 динара за кило
грам, но се предвижда още
едно покачване от 60 пари.
МЕСОТО сигурно ще пос
къпне. Засега са предприети
мерки да се спре износът на
говеждо месо и да бъдат вне

ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СТОПАНСКОТО РАЗВИТИЕ
НА ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

сени от чужбина около 5.000
тона такова месо за нужди
те на консервната промиш
леност. На общинските скуп
щини е препоръчано да по
стъпят според решението на
Съюзния изпълнителен съвет, с което се предвижда по
скъпване на месото със 7%.
Представителят на Съюзния изпълнителен съвет яков Сироткович е заявил, че
решенията за покачване на
цените вървят съгласно начертаните размери. Въпреки
поскъпването на някои про
изведения — е казал той —
показателите говорят че жиз
неното равнище на трудещи
те е повишено през послед
ните пет месеца с 3,4%>.

Сведенията за относителния дял на селското стопан
ство в обществения брутопродукт на Димитровградска об
щина показват, че този отрасъл никак не е за подценява
не и заслужава да му бъдат дадени нови импулси за раз
витие. По този въпрос се приказва неотдавна на заседа
ние на ССРН, а във всички планове за развоя на комуната се чертаят нови перспективи за този отрасъл.
1ъкмо затова във вестника започваме да публикува
ме материали за проблемите на селското стопанство в
Димитровградска община, които е изготвил МЛАДЕН
ДИМОВ, икономист и завеждащ стопанско планиране в
общинската скуццфша.
Развоят до 1957 година

Кратък преглед на стопан
ския развой на общината

м. н. н.

Разискване върху
проблемите на търговията
На 20 юни в Димитровград
се проведе заседание на Из
пълнителния отбор на ССРН.
На заседанието се проведо
ха разговори за развитие на
търговията в Димитровград
ско и проблемите във връз
ка с нея. Освен членовете на
изпълнителния отбор, на за
седанието взеха участие и
представители на Основната
стопанска камара от Ниш,
представители на Общинска
та скупщина и общественополитическите организации

Л

и представители на земедел
ската кооперация „Сточар”
и СОУР „Търгокооп“.
Главните въпроси, които
се разглеждаха на заседание
то се отнасяха до нужността
за построяване на универса
лен магазин в Димитровград
и дейността в областта на за
дгранична търговия. На за
седанието се изтъкна, че тър
говията в Димитровградско
е сравнително неорганизира
на и крайно време е да се
построи универсален мага
зин.
А. Д.

Необходимо е, когато се
разглеждат въпросите за раз
воя на селското стопанство,
да се тръгне от начина, тем
повете и динамичността на
стопанското развитие изоб
що и от нейния начален пе
риод до днес. Само така е
възможно да се даде прави
лна оценка на тенденциите,
които придружават това раз
витие и да се установят при
чините, които са обуславяли
такова развитие на стопанст
вото и специално на земе
делието. Така проучени, ма
териалите ще съдействуват
за откриване на възможни
решения за ускорено разви
тие на земеделското стопан
ство в този район, където
природните условия в голя
ма степен определят структу
рата и пътя на развоя и къ
дето земеделието е основа
за препитание на две трети
от населението на общината.
Материалът, който ще бъ
де поместен тук, е основан
върху старателно предвари
телно проучване и върху об
стоен анализ на проблемите
| на селското стопанство.

Този период на стопанско
то развитие на комуната мо
же да се нарече начален пе
риод на зараждане на сто
панството, което се основа
ваше само върху занаятчий
ски работилници с типични
характеристики на манифак
турно производство. Естест№

Отрасъл

Димитров

човек
„„ тЯгпа.,я

, Н...И „но.

От"“

комунистически партии. То
ва изисква непрекъснато да
бъде във Виена и Берлин, да
пътува по различни градове
в Европа под чужди имена,
далеч от Люба, която е вече
в Москва, далеч от своите
гт-1. близки — от майка си и се-
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можно по-ра
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ме. може ДД ™ Р съвти псй.
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Относително
участие

0,9
87.000 н. дин.
Промишленост
75,2
Земеделие частен сектор 6. 861.000
3,5
322.000
Земеделие-общест. сектор
2,8
264.000
Търговия
1,3
126.000
Гостилничарство
5,00
457.000
Строителство
11,3
999.000
Ком. и занаят, д.
100,0
9.116.000______
Всичко
________ _
Личи от таблицата, че ди ето на тогава по-развитите
митровградското стопанство отрасли в общинското стопанство, а промишлеността е
в началния стадий е имало
на последно място в създа
типично аграрна структура.
Относително участие на зе ването на бруто продукция
та.
меделското стопанство в обществения бруто продукт е
Но и при това положение
сг
на водещ отрасъл земеделие— в частния сектор
то е било сла^
в обществения сектор— ганизационно раздробен ,
сто
малки частни стопанства и
много парцели с незначител
3,5 на сто
площ, с почти никакви
Общо участие на земедели на
възможности за прилагане
сто 78,7 на сто
на агротехнически и зоотех
След земеделското стопан нически мерки, поради сла
ство по-значително е участи би финансови възможности
на стопанството и население

тшш ш-з

Любо,
конгреса на Комунистиче жен
Изглежда ми, че се раздеЧув- на
лихме много отдавна.

Бр. пр.
1957. г.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

у/\/Ч/\АА/>АА/ЧА/\ААА/ЧЛАААА/Ч/\Л/^

Мария Сукманджиева

вено, тогава и не е могло да
се очаква друг начин и темп
на развитие.
Той съвпада с периода на
обновяване и изграждане на
опустошената от войната
страна и по-късно с устано
вяването на първите работни
чески съвети и с преминава
нето на средствата за произ
водство от държавна към об
ществена собственост.
В този период Димитров
градска община има 22.082
жители и започва, според
възможностите си, както и
според условията за стопанска дейност, да създава база
за по-ускорено развитие.
От данните за 1957 година
могат да се видят съществе
ните особености на тогаваш
ното равнище на развитост,
особено когато гледаме осъ
ществената обществена бру
то продукция.

то.

Финансовата сила на насе
лението, измерена с нацио
налния доход на глава от на
селението, е възлизала на
226,00 динара, а структурата
на населението е била, как
то е посочено в таблицата,
направена според преброява
нето от 1953 година.
Население — общо
структура
22.082
От това:
активно наоел. общо
45,4
100,0
10.029
активно земед. население
82,0
8.225
Процентът 45,4, представля
ващ броя на активно наоеле
ние в общината, нн показва,
че един производител е тря
бвало с труда си да създава
средства за живот за още
двама неактивни, а приходи
те в 82 на сто от случаите
са идвали от земеделски по
минък.
Слабата оборуденост на
земеделското стопанство и
недоимъкът на средства са
определили екстензивния ха
рактер на земеделското про
изводство, но въпреки това
то е било водещ отрасъл в
общината, участвувайки иг
бруто продукцията със 78,/ /о
Младен Димов
(В следващия брой: Ха
рактернстики на развоя на селското сто
панство до 1960 годи
на)
Странни»»

Интервю на секретаря на Общинския комитет на СКС
в Димитровград

Обществена хроника^

Бъдещето на селското стопанство
не е в малките кооперации
I

Миналогодишното отделяне на кооперация „Видлич" от „Сточар*’ в Димитровград, тенденции за дезинтеграция в Поганово и Драговита и по другите села в ди
митровградска община, молба на с. Стрслац за отделяне
от „Единството“ в Бабушннца, както и на някои села от
пиротска община ни даде повод да помолим озкретаря на
Общинския комитет на СКС в Димитровград РАЙКО ЗАР
КОВ да ни отговори на следните въпроси:
— Повече от една година
има у хората стремеж към
отцепленне от кооперациите.
Селяните искат да се обеди
нят в свои кооперации. Къ
де са причините за тези дезинтеграционни процеси?
Отговор: Интеграцията на
всички кооперации в наша
та община от 1965 година в
единствена кооперация „Сто
чар“ за мене си остава прогресивен процес в нашето
селско стопанство. Обаче от
миналата година сме изпра
вени пред отцепнически стре
межи, към създаване на коо
перации в отделни села.
Кои са причините за това
явление?
Райко Зарков
Трябва да изтъкна, че спо
ред мене е доста прогресив
но и положително обстоятел
ството, че селскостопанските производители са започна
ли да мислят икономически,
да търсят свой интерес в сътрудничеството с коопера
цията.
Обаче в тези отношения
между кооперацията и сел
скостопанските производители се явяват трудности, да
же и недоразумения. Неспоримо е, че в селското стопа
нство има обективни труд
ности и неразрешени въпро
си. В сегашните условия ние
виждаме, че обществото пра
ви усилия да установи какво
е положението на произволи
телите и настоява да ги ос
вободи от обективните трудности.
Всички
тези
проблеми
•на селското стопанство са
•на лице в нашата селско
стопанска кооперация „Сто
чар“. Когато се говори за дезинтеграция, виждам много
по-малко причини в обектив
ните трудности, а повече в
ония, които са от субекти
вен характер.
Понякога има случаи, посериозни въпроси да се пре
дизвика револт и недовол
ство у производителите. Що
е това, което предизвиква
револт при селскостопански
те производители в Одоровци и ги е довело до отделя
не и организиране в коопера
ция „Видлич“?
На първо място непосред
ствен повод, е недоволство
то, което е предизвикано от
начина на измерване масле
ността на млякото и изкуп
ването на останалите селско
стопански
произведения.
Многобройни са били и жал
бите от изкупната цена на

млякото. Трудно е било да
се обяснят на хората неправилностите около мерене на
маслеността, въз основа на
което е правена сметката за
плащането. Това недоволство
бе подтиквано и от разни
купувачи, препродавачи и
други , които използват то
ва положение за да зарабо
тят повече за себе си. Причи
на за подобни разправии са
малините в Поганово и Драго
вита. А към това се приба
вят и други проблеми пред
извикващи недоволство у хо
рата. За илюстрация можем
да кажем, че голямо негоду
вание има и в други места,
не толкова зарад цените, колкото зарад плащането на
изкупените произведения.
Случва се плащането да ста
ва след няколко месеца.
Малиноберът и изкупът е
в ход, а кооперация „Сточар“
и малинарите от Поганово и
Драговита още преговарят
за увеличение на цената с 10
пари за 1 кг която коопераци
ята е обещала да заплати още
през миналата година. Коопе
рацията не е изпълнила свое
то обещание защото уж се съ
ди с „Джервин“. Това поло
жение не интересува произво

дителнте, защото кооперация
та е трябвало да изпълни сво
сто обещание.
— Проблеми има много.
По Ваше мнение в коя посо
ка трябва да действуваме ор
тонизирано?
— .Ние можем да дадем
обяснение |Ш нашите хора.
Те схващат проблемите, кои
то произлизат от трудиостите около плащането, Обачс
трудно е да им се обясни,
че за произведения, които са
кооперацията
продали на
трябва да чакат за изплаща
не по няколко месеца, съща
та кооперация на други тсритории плаща веднага.
Недоволството от такива
явления понякога използват
отделни лица да задоволят
своите интереси и амбиции.
Селскостопанските произ
водители често казват, че
нямат доверие в кооперация
та. И то затова, че между
кооперацията и тях не съще
ствуват добри контакти. Сла
б ое съдействието и на спе
циалистите. Не е измислено
когато се казва, че специа
листите работят всичко дру
го, само не в стопанството и
сътрудничеството. И доколкото съществува, сътрудни
чеството се свежда на изку
пи без принципа „чиста смет
ка“. Мисля, че недостатъчно
е въздействието на произво
дителите върху политиката
на кооперацията. Кооперато
рите много малко знаят за
проблемите на кооперацията
и за перспективите на ней
ното развитие, малко знаят
за това, къде се намира ко
операцията в плановете и
програмите на нейното раз
витие, какви мерки ще бъ
дат предприети за подобре
ние на производството в ча
стните стопанства.
Всичко това довежда до
процесите на дезинтеграция.
Бъдещето на кооператорите
не е в малките кооперации.
Изходът от това положение
виждам в енергичното пре
махване на споменатите не
достатъци и в работата на
кооперациите на икономич
ни принципи. Когато това на
правим, що имаме погмалко
политически проблбми.
С развитието на селското
стопанство, трябва да създадем и нови отношения към
производителите, респектив
но да обезпечим самоуправи
телни права.
М. Б.

Грижи за детската
защита
На заседание на ОС в Сурдулица, проведено на 26 юни , е формирана Общинска
общност за непосредствена
детска защита.
Общността трябва да се
грижи за организирано дне
вен престой на децата, за
общественото им хранене, осигуряване помощ на деца

без родителско старание и
други грижи за тях.
Общността ще се учреди
до 31 октомври настоящата
година, а подготовките ще
извърши инициативен отбор,
оформен от ОС в Сурдулица.
М. В.

Градоустройство
на хартия!
Градоустройственият
план на Босилеград особено при частното
строителство се грубо
нарушава.
Такова мнение изра
зиха отборницитс пре
ди няколко дни.
Честите изменения
на плана съществсно
нарушават планира
ния перспективен изглед на града. Има
случаи, когато частни
лица строят жилищни
сгради без разрешение
След това се търси раз
решение за вече постросни обекти!? По та
къв начин се правят
ненужни изменения в
плана. Дори и на пла
нираните улици!
Отборницитс на ОС
считат, че за дивото
строителство най-много
е виновна отговорната
общинска служба.
Подобни забележки
съществуват и за начи
на по който се провеж
дат общинските реше
ния за градоустройство
то на селски центрове.
Тук, при частно стро-

итслство, най-често сс
касае за незачитане на
разстояопределеното
ние между строещите
сс сгради и за присво
яване на пътно земли
ще.
Такива случаи се по
сочват в село Горна
дивото
Любата. Тук
застроителство е в
мах. Но и за това —
по мнение на отборни
цитс виновни са отго
ворните от общинска
та служба. Както се
изтъкна, на някои ли
ца се позволява неза
конно да строят, а към
някои се прилагат дру
ги аршини. Това пре
дизвиква недоволство
между населението.
Грешките трудно ще
сс изправят. Обаче, въз
можис е да не се до
пускат нови и да не се
повтарят старите. Име
нно това заключи Об
щинската скупщина,
обсъждайки проблеми
те на градоустройство
то на Босилеград и се
лата.
В. В.

Грижи за бедните
Босилеградска общи
на полага все по-големи грижи за бедните
граждани, В момента
на постоянна месечна
социална помощ са 40
лица, от които всеки
средно получава по 170
динара.
На няколко бедни
непълнозрели лица общината дава редовна
издръжка за школува
не във вътрешността,
решила е и шест жи
лищни въпроса.

От началото на година
та досега, във вид на
еднократна социална
помощ на лица, които
нямат условия да полу
чат постоянна, са даде
ни над 40.000 динара.
За всички видове со
циална помощ, община
та разполага с 260.000
динара, 100.000 повече
в сравнение с дишала
та година.
В. В.

Договор на производителите

Съгласуване интересите в
отраслите за текстил
и кожа
Производителите на текстил и кожа от нишки и леско
вашки региони разглеждат
проекта за обществен дого
вор. Наскоро в стопанската ка
мара в Ниш представители
на тези организации ще се
срещнат да разгледат забе
лежките по проекта, за да ус
корят приемането на догово
ра, с който трябва да се уре
дят съотношенията между
фондовете, личните доходи,
натрупването и др. Димит
ровградското
предприятие
„Свобода” взима активно уча
стие в изготвянето1 на този
договор.
На Лесковашкия панаир
„Свобода” подписа договор
за сътрудничество между
производителите на текстил
отНишко и Лесковашко. По

дписалите този договор се
обвързват да разменят сво
ите произведения за да защи
тят региона от нелоялна кон
куренция. С договора ое додопуска при по-добри усло
вия да ое набавят суровини
от производители ОТ други
територии, които не са уча
стници в договора.
Вярва се, че към този договор ще ое причислят и бан
ките, които ще сравняват и
прехвърлят дълговете измежду трудовите организации
на територията.
Тези дни „Свобода" изпра
ти трима от своите работни
ци в Марибор за да усъвършенствуват моделирането и
получат квалификация
за
моделисти.
М. Б.
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Босилеград

Недоимъкът на вода

На ле нарита
по-големи заплати
®ъз основа на Закона за съгласуване и разпределя® “ г!^-ННТе Аоходи в трудовите организации, Здравния
дом в Босилеград търси от Общинската скупщина разрешение да повиши личните доходи на лекарите над републиканското равнище.
Общинският съвет по стопански и финансови въпро
си
вече ® обсъждал въпросният иск и е констатирал, че
„ „„„„
е рправдан. Именно, за да се осигури Здравния дом с летряоват по високи лични доходи. Засега това с
беГкадриИЯТ "ЪТ Та3“ ЗАравна организация да не остане
В момента лекари обща практика в дома получават
средно по 4.000 динара.
у
т
С иска на Здравния дом ще бъде запозната Общин
ската скупщина, а окончателно съгласие трябва да даде
Републиканският изпълнителен съвет.
В. В.

Едно е миене, а друго
поливане но зеленчук
В МИНАЛИЯ брой на вест
ника има много тревожни си
гнали по водоснабдяването.
Там, където действително
няма вода
решението е
трудно — трябва да се вклю
чат нови извори, а това не
става за денонощие. Но в
Димитровград например не
доимъкът на вода си има
други причини — разхищава
се нужната течност за поли
ване на зеленчукови и дру
ги градини, а някои кварталчета и високи
жилищни

От нашите предприятия

Нов размах аа „Услуга“
Главна перспектива — строителството
Босилеградското предприя
тие „Услуга" все повече се
ориентира към строителна
дейност. В момента това пре
дприятие има над осемдесет
работника, които строят обе

Нечистотия
на всяка
крачка
Босилеградчани не са
доволни от хигиената
в града. Това пролича
ва на всяка крачка.
особено след всеки па
зарен ден.
Изненадва, че хигие
ната дори не спазват и
предприятията. Остри
забележки се отправят
до земеделската коопе
рация и гостилничарското предприятие.
Ненужен амбалаж, а до
ри и развалени стоки
се хвърлят по улиците,
а боклука не се съхра
нява на определено мя
сто. Това правят и мно
зина квартираити в жи
лищните сгради. От сво
ите балкони те хвърл
ят боклука зад сградите.
Още повече учудва
неконтролираното хвър
ляне на стъклени и АРУ
ги отпадъци в реката,
бъде
което може да
твърде опасно, Особеио сега, когато в нея
а
се къпяг мнозина,
най-много деца.
Кой знае по кой път
това потвърждава и не
ефикасността иа сани
тарната инспекция, ко
ято с помощта на съди
ята за нарушения би
подействувала да с€
спазва поне иай-елеме
нтарна хигиена в граА*.

В. В.
БРАТСТВО
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кти в няколко градове в СР
Словения. Става въпрос пре
димно за квалифицирани ст
роители от Горна и Долна
Любата, Горна Лисина, Мусул. Плоча и Божица.
Строителният цех в пред
приятието
ще
осъществи
общ доход , от три милиона
динара. Счита се, че фондо
вете на предприятието само
от тази дейност ще бъдат
обогатени значително.
Напоследък „Услуга" прави сериозни подготовки и за
откриване на промишлен
цех за производство на пар
кет, дървен амбалаж и др.
Във връзка с това вече се
водят преговори с дървооботваемия ко.мбинат „Леснина”
в Любляна. „Услуга“ трябва
да се сдружи с това реномирано предприятие, за да

може по-ефикасно да органи
зира преработката на дърво
в Босилеград.
Очаква се една част от
необходимите средства за ка
питоловложения да бъдат
осигурени от Републикан
ския фонд за развитие на не
достатъчно развити краища.
По тоя начин предприятие
то все се насочва към проми
шлена дейност, в която виж
да своята перспектива. Гото
во е да напусне търговията
на стоки за широко потреб
ление.
Сегашният успех с още по
голям, защото до преди две
— три години предприятието
постоянно бе в опасност да
бъде закрито.
В. В.

»Свобода« на годишна почивка
От преди няколко дни почти всички работници
родове 15 работника за
ятисто е избрал от своите
почивка в Звонска и Нишка баня, които трябва да
поукрепят здравето си. Половина от сродствата за
почивката отпуска общинският синдикален съвет.
М. Ь.

Г. Лисина

Самооблагане зя амбулатория
Мсстното самооблагане на
населението от Горна Лиси! се плаща
на тази година
решението
на"мсстната^обш/1 шет «абот"оспособнимъжеот^плло
М-^Т оо а жени от 18 до
5Щ5«АИ°шнаа възраст, по 30 ди
нара.
ще се съ
По такъв начин
100.000 динара,
берат около

за изграждане на здравна
амбулатория в селото.
Решения за вноски по са
мооблагаието на всеки под
издаде Слу
лежащ член .ще
жбата за обществени прихо
Общинската скупщина
ди на
в Босилеград.
В. В.

сгради нямат ни колкото жи
телите им да се измият сут
рин.
„Услуга“ в Димитровград
прави опит да спре разхища
ването на водата с апелира
ния до „градинарите“.
Струва ни се, че това не е
пътят за уреждане на въпро
са. Да се опираш на съзна
нието на човек, в когото ощс мига дребният собственик
и който „по-обича домат и
краставица от свое, защото
пазарските миришели“ — то
ва е вятър работа. С апелирането никак няма да спре
егоистичното разхищаване
на водата и градът ще стра
да от недоимъка й и ще е
под постоянна заплаха да се
разрази някаква епидемия,
която освен средства може
да отнесе и животи.
Когато се прави водопро
вод, изчисленията на нуж
ния воден дебит се правят
върху средно нужното коли
чество вода на глава от на
селението, като се има пред
вид и възможният растеж
на града. Взимат се също и
други елементи: нуждите на
промишлените предприятия,
поддържането на градска чи
стота, поливането на общест
вени зелени площи и друго.
Малко или никак не влизат
в тези сметки поливанията
на домати и краставици.
И за да няма разхищаване
на вода за такива поливания,
общините си имат решения,
в които разпоредбите са на
правени така, че „градинари
те“ да си помислят дали до
матът няма да им загорчи,
ако го поливат със скъпа чешмена вода. Разпоредбите в
много общини например са
такива: Един динар кубиче
ски метър вода, но ако е

При вода
СЕЛО ЖЕЛЮША има над
270 семейства. През 1970 година в селото бе построен
водопровод и 230 семейства
имат вода по домовете си.
В-ечс през следващата годнпа иикон лица започнаха да
поливат градините си, да гасят вар и пр. Обществено-по
лирическите организации в
селото, за да спрат това раз
хищаваме на водата, приеха
правилник за ползването й.
Въпреки това някои хора
продължиха да ползват вода
та за други цели.

изконсумирано пет кубичес
ки метра (примерно) в месе
ца. Пет динара за всеки сле
дващ кубически метър, защото е консумиран за цели
извън необходимите.
В такъв случай този който
полива домати и харчи на
пример над 15 куб. метра би
трябвало да заплати в месеца
за пет метра — 5 ди
нара и за другите десет (над
нормени) — още 50 динара.
Да плати пет хиляди и пет
стотин стари динара в месе
ца — никога няма да си поз
воли да се назландисва с по
ливане на зеленчук, защото
пазарският ще му е по-ев
тин.
Но при това положение во
дата ще стига за ония цели,
за които е предназначена.
Колкото ни е известно, Ди
митровградска община има
ше такова решение, но то
изглежда вече не е в сила.
А тъкмо липсата на такова
решения води до недоимък
на вода във високите здания
и в по-високите кварталчета.
„Услуга“, струва ни се, би
могла да предложи на пред
стоящата сесия на община
та някакво решение от рода
на горното. Само така „гра
динарите“ ще спрат марку
чите и градът ще има вода
за действителните нужди.

м. н. н.

гттптгттш
без вода
Ето защо на 9 юни т.г. на
събрание бе решено да се
прилагат наказателни мерки
срещу нарушителите. За пър
во залавяне наказанието е
200, за второто 400 динара.
Ако същият нарушител бъде
хванат и трети път — ще му
бъде спряна водата. Това ре
шение бс гласувано едшюду
шио от всички. Същевремен
но бс избран и надзнрателен комитет, с председател
Божил Ставров.
Първата проверка даде ре
зултат — хванати са четири
ма нарушители, и то: Димнполивал
тър Миладпнов
градина, Рангел Георгиев
— гасил вар, Зайко Петров
и Станика юлева, също поливали градините си. Заловените са ползвали водата в
късните вечерни часове. Сре
щу нарушителите са подадени актове.
Драгомир Стефанов
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Бабушница

ПРОФСЪЮЗЪТ ОБСЪЖДА
РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ
НА ПОСЛЕДНОТО заседание на Общинския профсъю
зен съвет в Бабушница бе
разгледана информацията за
личните доходи в бабушниш
кнте предприятия и учрежде
ния. Данните, които бяха пре
дставени на заседанието поти
чат от Службата за обществено книговодство. Обрабо
тени са средните доходи за
миналогодишния 11 месечен
период и доходите за чети
римесечието на тази година.
Ето какви са били заплати
те миналата година:
В промишлените предприя
тия в общината: през 1971
година средната работна за
плата е била 1.112 динара, а
през четиримесечието на та
зи година — 1.108 динара. В
земеделските кооперации —
отношението е 860 към 912
динара на месец. Гостилничарството — 984 към 1.230 ди
нара. Занаятчийството — 946
към 1.016 динара.
В нестопанските дейности
заплатите са сравнително по
високи. Например в общин
ските служби миналогодиш
ното равнище на работната
заплата е 1287, а през чети
римесечието
тази
година
1.280 динара, в здравната слу
жба — 1.308 към 1.730 дина
ра и пр.
Според квалификация ра
ботните заплати са: Виеше
образование: в предприятия
та 1.484, в училищата —
2.392, в другите дейности —
2.485 динара за четиримесе

чието на тази година.
Полувисшо образование: в
предприятията — 1.365, в учи
лищата — 1.597, а другите
дейности — 1.939 динара.
Средно образование — в
предприятията — 1.182, в учи
лищата — 1471 и в другите
дейности — 1.449 динара.
Най-малки са работни за
плати и най-големи:
В стопанството — 810 и
1.484 динара, в училищата
— 764 и 2.392 динара, в дру-
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гите дейности — 834 и 2.485
динара.
Най-голямата разлика възлиза на 1 към 2.64 пъти.
Впечатлението е, че в пред
приятията личните доходи са
значително под равнището
в нестопанските трудови оргаиизации и че работните
заплати в едни и същи по от
расъл трудови организации
се различават, макар и не
толкова много. Такъв с слу
чаят по училищата.

м. н. н.

Ясенов дел

До ноември—тон
НАЙ-РАЗХВъРЛЕНОТО село в Дерекула е Ясенов
дел. Може би това беше причина да започне най-късно
електрификацията си. Но работите са почнали и както
нн съобщи председателят на местната общност в селото
Иван Джордев токът ще засвети до края на ноември т. г.,
а може би и по-рано.
Всяко домакинство трябва да внесе към 2.000 дина
ра, но ако се работи и доброволно, сумата може да се
понамали.
Ясеновделци са запретнали ръкави. Казват даже,
щом свършат с тока, щели да започнат пътя до Звонци,
за да могат да се изкачват коли и до това село.

на 26 юни, бс .разгледана и
петмесечната работа на сто
панските организации за
година.
_
Трудовите организации в
промишленото
стопанство:
ВЕЦ „Власина",
фабрика
Мачкатица“ и камсиолома
,”,Вардсиик" не изпълняват
плановете си, аУ клон па „за
става” има увеличение от
30% в сравнение със същия
период от миналата година.
Стопанството е оощъесгви
ло 55,3 милиона динара, или
5 72 % увеличение по отиоше
иие на миналогодишния пет
месечен период. Увеличение
то е минимално, защото комуналното предприятие и си
роителното предприятие „Зи
дар” показват намаляване на
реализацията.
Стопанските организации
има да взимат от потребителите си 26,9 милиона дина
ра, или 5% повече в сравне
ние със съответния период
от миналата година. Особено
много длъжници има строи
телното предприятие ,Зидар”.
Трудовите организации пък

дължат на поверителите си
28 3 милиона динара, или 7%
повече от миналогодишния
период.
Средните лични доходи от
948 динара през първите пет
м-ссеца на 1971 година са се
увеличили на 1.132 динара в
същия период па 1972 година.
Отборниците решиха пред
приятно „Зидар“ от Сурдули
ца да бъде поставено под опска, зарад неуспехи в стопапската дейност. Избран е
ръководен състав начело с
председател на комитет за
временно ръководене на пре
дприятието инж. Тома Ра
до и чич, доцент в строителния факултет в Ниш.
Този комитет се задължа
ва да проучи състоянието на
предприятието за един месец и да предложи мерки за
заздравяването му.
„Зидар“ е изпаднал в голе
ми дългове, а има към 600
строителни работници, кои
то, ако положението не се
оправи, ще бъдат изправени
пред опасността да търсят
работа в други предприятия.
М. В.

БЛИЦ ИНТЕРВЮ

Милорад Цветков

ПОРТРЕТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИКА

Ружа Николова от Каменица
В каменишкия цех на коо
перация „Сточар“ работят 92
работници и служещи, а ме
жду тях е само една жена
— Ружа Николова, която
тук работи вече 10 години.
Всъщност тя не е от Каме
ница. Родена е далече, в с.
Долане при Дарувар, в Хър
ватско но животът я довел
във _Висок. И там била също работничка и донесла 12
години трудов стаж със себе
си.
В колектива на „Сточар“
я уважават като солидна и
трудолюбива и са й довери
ли „командирски” пост. През

Дълговете
са по големи

оезона на полската работа
тя е бригадир на работнич
ките-надничарю*, които об
работват кооперативните ни
ви и ливади.
Неотдавна я срещнахме из
мерите на кооперативния имот. Събираше сено с други
работници. Тогава поприказ
вахме с нея и я снимахме.
Тя сигурно заслужава да
покажем снимката й така —
чрез вестника, защото поне
в нашите краища малко са
жените, които са се опреде
лили да бъдат земеделски
работници — всички искат
фабрика.
В. Петров

В сурдулишка община 93 трудови организации (17
стопански и 76 нестопански) ползват обществени сред
ства. До 15 март 19 от тях са осведомили за задълженията
си Службата на общественото счетоводство, 61 са заяви
ли, че нямат дължими суми, а 13 не са дали никакви да
нни и затова са дадени на съдията за нарушенията.
Дължимите суми са 36 милиона динара. От тази су
ма 93,4% дължат стопанските и 6,6% нестопанските
трудови организации. В мартовската компенсация са ком
пенсирани 16,9% от сумата при стопанските организации
и 60,1% при нестопанските. По такъв начин доста стопан
ски организации дълго време ще бъдат в блокада, защо
то сумите са високи, а средствата на текущите им сметки
малки.
М. Величков

„.2'.
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ЦВЕТАНКА КИРОВА, работничка в
„Гумарата“:
— Да, доволна съм. Ако няма много
хора да чакат, и аз не чакам, веднага
ме преглеждат.
Искам само да предложа работно
то време да бъде продължено и след 13
часа, така че на преглед да отидат и
онези, които работят в първа смяна.
МЛАДЕН НИКОЛИЧ, 73-годишен
пенсионер:
Доволен съм от работата на лекари
те. Искам да кажа, че д-р Цветков, и
като човек е добър. Бях доста болен, имах разширение на сърцето и диабет.
Това, което ми каза той, ми казаха и
лекарите в София. След лекуването в
Димитровград се чувствувам добре. Ка
кто беше, сега съм много добре.
Искам само да питам онези в Здрав
ния дом и в облницата. Защо тежко бол
ните се намират на етажа, а леко болни
те в партера?
ВИТОМИР ТОМОВИЧ, пограничен
работник:
От лекарските услуги съм доволен.
С работата на завода за транефузия не
съм. И не само аз. С дарителите на кръв
не се постъпва честно. Обещаваха, че
за тях и членовете на техните семейства
кръв ще има винаги. Обаче това е само
обещание. Затова често пъти тези дари
тели са принудени да дават сами по Хна
и три пъти кръв за своите сродници, за
щото заводът не отпуска нужната кръв.
•Затова последната акция беше по-слаба.
М. Б.
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Новина в кредитирането на студентите

Младежта през летните месеци

Молбите се подават до
Очаква се богата
Съвета за просвета при спортно - културна дейност
общинската скупщина
Конкурсът е открит до 10 октомври
ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ
студенти, които през следва
щата учебна година искат
да ползват студентски кре
дит, трябва най-късно до 10
октомври да подадат молба
до Съвета за просвета при
общинската скупщина — ни
осведоми референтът за про
света при ОС в Димитров
град,др. Петър Тодоров.
За разлика от предишните
години, когато студентите
взимаха студентски кредити
от факултетите, в които сле
дват, сега първо ще трябва
да се отнесат с молба до съ
вета за просвета при Общин
ската скупщина. Тази нови
на е резултат на договора
между Димитровградска об
щина
и
Републиканския
фонд за студентски заеми в
Белград.
Димитровградската общи
на годишно отделя към 65
хиляди динара за кредитира
не на димитровграски сту
денти и затова е необходимо
да има преглед кому и как
се разпределят тези средст
ва. При това
общинските
служби разполагат с повече
сведения за материалното
състояние на студентите, пол
зващи студентските кредити,
така че средствата по-прави
лно биха се разпределяли.

Конкурсът за студентски
кредити е открит и ще трае
от 15 юни до 10 октомври.
Заинтересованите могат поподробно да се осведомят
при референта за просвета,
който тези дни получи спе
циална брошура с образци
на молбите. В тази брошура
студентите могат най-обстой
но да се запознаят с услови
ята .възможностите и права
та за ползване на студент
ските кредити.
Трябва да отбележим, че
факултетите през идващата
учебна година няма да дават
кредити, ако студентите пре
дварително не са уредили
въпроса със Съвета за про
света при общинската скуп
щина. Това особено се отна
ся за студентите, които запи
сват първа година.
От друга страна, това час
тично пренасяне на компете
нциите върху съвета за про
света дава възможност на
студентите, които са ре шили
да търсят кредити, да си уре
дят въпроса още през лятото.
Студентите не бива да ча
кат последния срок, а още
сега могат да решат тоя ва
жен проблем за следването
им.
Ст. Н.

По-сериозна марнсическа подготовка и
активност на младежта
На 22 юни в Димитровград
се проведе заседание на пред
седателството на ОК на Съюза на младежта. На заседанието бе обсъдена идеологи
ческата подготвеност на мла
дежта в Димитровградско.
Изтъкна се, че димитровгра
дската младеж е идейно до
ста слабо образована и тря
бва да се проучи защо е това
На заседанието също така
А. Д.

се говори за активността на
димитровградската младеж
през лятото. Младите от Ди
митровград ще вземат уча
стие на трудовата акция
„Ниш 72", „Партизанския
марш“, прегледа на изпълни
тели на народни песни в се
ло Витановци край Б. Палан
ка („Буджак 72"), лятното
състезание по волейбол, и др
Също така ще се участвува в студентските състезаиия
в Княжевац.

В Босилеградско

Коситбата - в
пълен разгар
От преди няколко А«и
Босилеградските села запоЧ
на коситбата. За сега тя
пълен разгар в околните села на Босилеград и в крайре
чните ливади.
специалиПо мнението на
произволите
сти и частните
БРАТСТВО
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ли сенодобивът те с по-маЛИ
миналогодишния. При
лък от
дълготрайната прочината е
сегашна суша, коялстна и
то няколко седмици продълБосилеградско.
жава в

в. в.

ЛЕТНИТЕ месеци от ня
колко години насам в Дими
тровград не са вече „мъртъв
сезон". Благодарение на ин
тереса, който проявяват за
спортни състезания и култу
рно-забавни програми, младе
жката организация и местния клуб на студентите се на
ложиха с няколко интересни
културни и спортни прояви.
Тъй като и занапред спор-

ганизационните подготовки.
А те трябва да обхванат окон
чателното изнамиране на па
трон на това масово младеж
ко състезание.
ЛЕТНИЯТ ВОЛЕЙБОЛЕН
ТУРНИР

на селските младежи ак
тиви също си спечели многобройни привърженици и

то по-качествено от лани.
КУЛТУРНИТЕ

ПРОЯВИ

също заемат важно място
в летния младежки живот.
Младите от Димитровград
редовно взимат участие на
младежките и студентските
културни манифестации-със
тезания, които също традици
онно се устройват в различ
ни места на републиката вся
ко лято.
За пръв път димитровградчани участвуват на фести
вала на народни песни „Буджак — 72", който се прове
де на 27 и 28 юни във Витановац — Бела паланка.
Димитровградчани щз уча
ствуват и на традиционното
състезание Преглед на мла
дежките и културните домо
ве, което ще се състои от 3
до 6 юли в Алексинац. Това
е също състезание на изпъл
нители на народни песни и
хора.

От миналого
дишното откри
ване на мемо
риалния турнир
по малък фут
бол „Александър

Местният клуб на димит
ровградските студенти найвероятно и тази година ще
участвува на традиционните
студентски и младежки иг
ри, които всяко лято се про
веждат в Княжевац. Там ще
се състезават млади изпъл
нители на забавни и народ
ни мелодии. Димитровград
чани оттам досега са се връ
щали с блестящи победи.

Пейчев — Аца“

тът е област, в която младе
жките изяви са иай-пълноце
нни, това лято ще се прове
дат традиционните спортни
състезания.
МЕМОРИАЛНИЯТ ТУРНИР
ПО МАЛЪК ФУТБОЛ
„Александър Пейчев—Аца”,
който всяка година в летни
те месеци организира мест
ният клуб на студентите в
Димитровград. Очаква се то
ва лято броят на отборите по
малък футбол — участници
в състезанието — да бъде ре
корден.
Разбира се, успехът на тоя
традиционен турнир до гол
яма степен щс зависи от ор

Разпределени
средствата
за детска
защита
На 20 юни в Димитровград
о заседавал управителният
съвет па фонда за пряка дет
ска защита. На заседанието
е решеио за разпределението на паричните средства,
Най-голяма сума се отделя
за довършване на детската
градина. За тази цел щс се
изразходва сума от 700.000
динари, За редовна дейност
на детската градина е дадена сума от 223.500 динари.
За ученическите столове ма
основните училища от общи
122.000
пата са определени
динара.
Л. Д.

любители. Макар че полски
те работи поглъщат свобод
ното време на младежите от
село, интересът за волейбол
ните състезания е голям ГГ1
младите на село вече разпо
лагат с качествени волейбол
ни отбори, които доста успе
шно се състезават помежду
си.
Единствено затрудение пре
дставлява недостигът на фн
нансови средства. Младите
не село нямат пари да запла
тят рейсовете от един район
до друг в комуната.
В общинския комитет на
младежта, който е организа
тор на това състезание, счи
тат, че все пак турнирът по
волейбол ще се проведе, и

Хумористично-сатиричната
програма „Димитровградско
прокисло лето” своевременно предизвика голям интерее. Доколкото младежката
и студентската организации
успеят това лято да възобно
вят тази програма, безспорно
биха радостно изненадали
гражданите.
Но, за да се осъществи по
добна културна програма,
налага се преди всичко орга
ннзирано да се пристъпи
към подготовки. Без обедин
яване на силите и без редов
ни тренировки едва ли ще
може да се изпълни такава
програма.
Ст. Н.

С„ БРАТСТВО“ И „ФЕРИАЛТУРИСТ“ НА МОРЕ
КУПОНЧЕ № Ю

Въпрос: КОН ДВЕ ВИСОКИ ОТЛИЧИЯ ТАЗИ ГО
ДИНА ПОЛУЧИ ДРУГАРЯТ ТИТО?
Отговор:
Имо и прознмо
Точен адрес
Осмо теглене:
1. Боянка Димитрова, Босилеград
2. Станиславка Тодорова, Димитровград
3. Степна Иванов, Драговнта
Отговорите изпращайте на пощенска картичка!
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Краят на учебната година

1лочата за Аспарухов—
балада на безвкусицата
Вестникът „Вечерно новости" неотдавна публикува
статия на Пешич и Ракич за плочата по повод смъртта на
двамата български футболисти Аспарухов и Котков.
В статията се казва:
Самозваният композитор на народни песни Наско
Гьорлев от Струмица е използвал смъртта на Аспарухов
и Котков, известни български футболисти, и. е■ Д^снсл
грамофонна плоча при издателя „Дискос от Александр
вец.
Това е всъщност балада за безвкусицата и примитивизма в творчеството. Обаче комерцнализнраната траге
дия на двамата млади футболисти предизвиква по-широ
ки импликации, защото не е изключено, че с преназна
чена за българския пазар. По принцип, да споменем, ог 
лади могат да се пеят, обаче по логиката на пащата, товс
би трябвало да бъде на първо място работа па български
композитори и на техни издателства на грамофонни пло
чи. А ако у нас има такъв интерес за подобни жанрове
със спортни мотиви, по-нормално е било да си спомним
за нашите родни аоове — трагично загиналите Корач и
(
Бруно Белин например.
Зарад съдържанието, което фактически нищо не
значи, и няма нужда да ое снима в Югославия, окръжннят прокурор в Скопйе. магистърът Ванчо Проевскн, е по
дал иск до прокуратурата в Крушевац, където принадле
жи „Дискос”, да забрани тази плоча.
С това заснемане на плочата е засегнато и Сдруже
нието на естрадните изпълнители на Македония. Борис
Назиновски, председател на Сдружението ни осведоми,
че тази организация готви публичен протест против вси
чки досегашни прояви на самозвания композитор Наско
Гьорлев, който иначе не е член на това Сдружение.
Своето огорчение от появата на тази плоча също ни
изрази известният изпълнител на нордни песни Алексан
дър Сариевски. По негово мнение еднаква отговорност
трябва да понасат авторът и производителят на плочата.”

Почини

Защо да не се срещнем
след 20 години?
Пиша Ви, Защото смя
там, че чрез вестника
е най-сигурно да осве,
домим всички.
Именно става въпрос
за организиране на сре
ща на някогашните уче
ници на учителската
школа в Димитровград.
Двадесет години са из
текли от излизането на
последния випуск от
нея, а нито един випу
ск не е успял да си на
прави среща. А много
минали
ученици са
през тази школа и сега
са признати просветни
работници 'из всичките
краища на нашата ст
рана, което значи, че
има какво да си попри
казват.
Срещата би трябвало

да стане в Димитров
град, където са учили
всички. Предлагам сре
ща на своята генера
ция — випуск от 1952
година, но не се изклто
чва и среща на всич
ки ученици.
Става въпрос само
кой да организира то
ва. Може би инициати
вен комитет е най-под
ходящ, и то комитет от
другари, които работ
ят в Димитровград и
в близките села.
Ето с това писмо се
обръщам до всички на
ши другари да се изка
жат — за полезността
от такъв почин.
Йорадан Миланов
преподавател —Звонци

Из дейността на горанските организации

Окопаване на
насажденията
Младите горани при основ
ното училище в Долна Нев
ля под ръководството на пре
подавателя Еленко Тодоров,
са окопали фиданки на
плащ от 2,5 ха.
През пролетта те са зале
сили 3 ха голини с 11 хиля
ди акациеви и 6.100 борови
фиданки.
Над 80% от фиданките се
развиват нормално. Но за
рад проливните дъждове
Огрееща Ь

през май плевелите избуяха
високо и бе необходимо почи
стване на насажденията.
Горанската организация в
края на годината ще разда
де бронзови, сребърни и зла
тни значки и парични въз
награждения. Гораните от
Долна Невля ще се борят да
спечелят някоя от наградите.
Драгомир Стефанов

Гимназистите по-слаби от лани
— Въпреки значителното
подобрение на материалнотехническата база и набавка
та на съвременни нагледни
учебни пособия успехът в ди
митровградската гимназия в
края на учебната година не
е на завидна висота. Броят
на учениците с положителен
успех за 11% -е по-малък в
сравнение с миналата годи
на, а броят на повтарящите
ученици сс увеличи за 3%.
Когато изтъкнем факта, че
само 56% от учениците направо минават в по-горен
клас, очевидно с защо не са
доволни пито преподаватсли, ни родители, пито пък
учениците — заяви ни дирек
торът на гимназията в Дими
тровград, др. Методи Георги
ев.

нежелателно явление убедително потвърждава това: име
нно, след пет-шест години от
ново изпъква на дневен ред
организираното бягане от ча
совс.
Впоследствие ма това, уче
и пийте стават все по-ииертни към задълженията си, а
ис проявяват почти никакъв
интерес за ученето, Най-ваясното е, че едно болшиистно от тях пс може да се отър
си от кампанийното учение и
да си създаде здрав трудов
навик.

показатели
Цифрешште
убедително потвърждават то
ва: от общо 308 ученици в
по-горен клас минават 173,
повтарят 36, докато 99 учени
ци остават на поправителни
изпити, и то: с една слаба
бележка — 33 и с две слаби
бележки — 66 ученици.
Между класовете най-слаб
е III клас от обществено-ези
ковата група, а най-добър е
П-в клас от природо-матема
тическата група. Между пър
вите най-добър е 1-6 клас, в
който 73% от учениците имат
положителен успех и мина
ват класа.
БЕЗОТГОВОРНОСТТА НА
ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ
Фактът, че тазгодишното
поколение зрелостници няма
нито един отличен ученик,
а в една паралелка на обще
ствено-езиковата група дори
няма нито един ученик с
много добър успех, показа
телно говори за присъствие
на безотговорност. А фактът,
че на всеки четвъртоклас
ник се падат по над 30 отсъс
твия още по-убедително потърждава това.

Гордана Величкова
добрата гимназистка награ
дена с часовник
Но вината не е само в уче
ниците.
Без оглед, че училището
се снабди, особено през вто
рото полугодие, с доста съв
ременни нагледни средства

някои преподаватели и зана
пред продължават с вербалиото преподаване. Отсъствие
то на иаглсдност ражда не
заинтересованост сред учециците за определен учебен
материал. С други думи, лип
сва и сред преподавателите
заинтересова
необходимата
пост.
ПОУКИТЕ
Струва ни се, че в края на
тази учебна година факта, че
преподавателите не попуснаха пред натиска и нсзаслуже
но пе поправяха слабите бе
лежки е хубаво завоевание.
се
Окончателно трябва да
пристъпи към изкореняване
па лошия навик, според кой
то се вярва, че „Накрая все
пак ще попуснат" или „Съве
тът ще поправи слабата бе
лежка“. Тази година е напра
вена първата решителна кра
чка да сс пресече тоя път и
това трябва да се приветствува.
Остава да си вземат поука
не само 99-те ученици, остана
ли на поправителен изпит, но
и идните поколения. Защото
„гледането през пръсти" е ос
новната предпоставка за ра
ждането на незаинтересова
ност и инертност, Успехът
ще зависи изключително от
вложения труд.
Това не е закана, а преду
преждение за онези, които
.мислят по-инак. И единстве
но правилният път, който мо
же да подобри успеха през
настоящите години.
Ст .Н.

— Тази година бе напра
вен изключително голям на
тиск от страна на някои ро
дители върху съвестта на
преподавателите, за да попра
вят слабите бележки и на
онези, които не заслужават
това. Не става дума за няка
кво сътрудничество, а за не
основателни интервенции, ко
ито в крайна сметка зле се
отразяват върху самите уче
ници в създаването им на
навик за учене — изтъкна
директорът Георгиев.
Колко погрешни са таки
ва настоявания показва резултатът, който четвъртокла
сниците постигнаха на зре
лостния изпит: от 45 канди
дати само 24 успешно взеха
зрелостния изпит.
ПРИЧИНИТЕ
Причините за сравнително
слабия успех на гимназисти
те през тази учебна година
са повече и от различно ес
тество.
Преди всичко получава се
впечатление, че с нараства
не на личния и обществен
стандарт сред учениците на
малява дисциплината. Едно
.БРАТСТВО
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В основното училище »Моша
Пияде<<: Всеки четвъртиотличник

Успехът в димитровград
ското основно училище Мо
та Пияде” тази година е до
бър. От 994 ученици — 245
са отлични, 250 — много до
бри, 221 — добри, 133 имат
задоволителен успех, 11 са
преведени в по-горен клас,
а само 52 ученици повтарят.
На поправителни изпити са
останали 81 — с една слаба
бележка — 21 и с две слаби
бележки — 60 ученици.
Средна бележка за цяло
то училище е 3,48, в долните
— 3,84, в подведомствените
училища — 3,77 и в горните
класове
3,11. Най-добър
клас в долните е П-1 — сре
дна бележка 4,00, а най-слаб
И-З — средната бележка 3,74.
В горните класове най-до
бър е У-4 — 3,66, а най-слаб
У1-2 — 2,69.
Между
подведомствените
училища най-висока средна
бележка има Градини —
4,09, след това Желюша (I и
III клас) — 3,74, Желюша
(П и 1Уклас) — 3,73 и Лукавица със средна бележка
3,54.
По предметите най-много
слаби бележки има по мате
матика — 75, български език
— 47, руски език — 40 и пр.
Данните показват, че обшр взето успехът на ученици
те от основното училище е
сравнително висок.
БОГАТА ИЗВЪНУЧИЛИЩНА
ДЕЙНОСТ

През течение на учебната
година различните секции
при училището изпълниха бо

гати програми. Рецитаторска
та, драматичната, литератур
ната, фолклорната и остана
лите секции взимаха редов
но участие във всички култу
рно-забавни прояви ло по
вод държани ите празници
или други тържества. Младп
те горани също постигнаха
завидни успехи.
Същевремено твърде успешно бяха организирани раз
лични предавания, колектив
ни посещения на филми и
други културни програми.
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С
РОДИТЕЛИТЕ ДОБРО
Фактът, че са проведени
около 160 класови родител
ско-учителски срещи убеди
телно показва, че сътрудни
чеството между родители и
учители е на високо равни
ще. При това са разглежда
ни най-различни проблеми
от учебно-възпитателната ра
бота.
Учителският съвет от своя
страна е провел десет засе
дания и дал свой принос в
ознаменуването на 30-годиш
нината на революцията, 80годишннната от рождението
на другаря Тито, 30-годишни
ната на Пионерската органи
зация, провеждане фестива
ла на народностите, чествуването на 25 май и пр.
С една дума, училището
„Моша Пияде” напълно осъ
ществи учебно-възпитателна
та програма и дейно се е вк
лючило в обществения и кул
турния живот на града.
Ст. Н

Разговори за »Музик алната младеж«

Резултатите могат да са
по-добри
През миналата седмица
дом
в
ДиКултурният
посетиха
гемитровград
нералният секретар на музи
калната младеж в Югосла
вия Мичо Павлович и секре
тарят на музикалната младеж на Сърбия Дениел Ки
рии. Разговорите с предста
вители на културния, музи
калния, и обществено - по
литически живот в града
се отнасяха за насърчаване
работата на организацията на
музикалната младеж в Ди
митровград.
Домакините запознаха гос
тите с резултатите в разви
тието на музикалната култу
ра. Бе констатирано, че в ги
мназията съществува духов
оркестър от петдесетина уче
ници около стотина любите
ли на музиката със завидно
музикално образование. Осо
бената роля на този оркес
тър, за развитието на музи
калната култура в този край
потъврждава и обстоятелст
вото, че от това училище, от
освобождението насам са из
лезли около 300 музиканти,
някои от които са известни.
Че музиката е обичана от на
селението се потвърждава от
това, че всяки концерт се
състои при пълен салон.
Но без оглед на отношеии
сто на хората от този край
към музиката и нейната най
стина богата традиция, в разговорите бе констатирано,
че организацията на „музика
лната младеж" в Димитровград през изтеклата година

братство
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не е постигнала много, въп
реки съществуващите усло
вия. Затова трябва да се на
чертаят по-ясно пътищата на
нейната работа в бъдеще.
М. Б.

ВЪПРЕКИ че димитровгра
дското читалище все още ия
ма план и програма за акции в Международната година иа книгата, тези дни чита
лищната библиотека опресни книжния си фонд с нови
150 книги, Всъщност, тази
набавка спада в редовните
годишни попълвания^ на биб
лиотечния фонд, който с та
зи набавка вече достигна око
ло дссст хиляди книги. Стои
ността на взетите нови кни
ги възлиза на около 3,5 хи
ляди книги.
Тоя път са взети произве
дения от Фройд, Албер Като, Шекспир,, Лайош
Чехов, Кафка, както и пре
водите на „Тютюн“ от Дими
тър Димов и „Крадецът на
ппаскови” от Емилиян СтаР _ издание на издателство”„3ора“ от Загреб, От ниш
'
„Градина
кото издателство
20 екземпляра от
са купени
поетичния Сборник „Прибли„
български поете
жаване —
^ги11 език,
сИ „а сърбохърва
елени <у* Десанка МакР

ЦшТЧЯЯп а
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До 1975 година

В Босилеград-културен дом,
в Димитровград —читалище
НА 22 ЮНИ в Републикан
ската културна общност в
Белград ое проведе заседа
ние на Комисията за разви
тие на културата на народно
стите в СР Сърбия извън ав
тономните покрайнини. На
заседанието бяха разгледани
Програмата и разпределение
то на средствата за култур
но развитие на народности
те в СР Сърбия до 1975 годи
на.
Републиканската културна
общност до 1975 година ще
обезпечи за целта 23,660.000
динара, което ще бъде огро
мна материална помощ за
културното развитие на тези
народности.
КАКВО ЩЕ СЕ ФИНАНСИ
РА?
Въпреки досегашната помощ, която от 1968 до 1971
година възлиза на 7,7 мили
она динара забележело е, че
материалната основа на кул
турата в комуните с народ
ностно население е сравни
телно слаба да обезпечи нор
мално културно развитие на
народностите. Затова в про
грамата се предвиждат нови
средства като помощ на Ре
публиканската културна об
щност. Тези средства ще се
отпускат за построяване на
културни домове и читали
ща, за ремонт на някои кул
турни обекти. Също така и
за купуване на книги, про
жектиране на филми, за те
атрални представления, за
гостувания на ансамбли и за
редовна културна дейност
на самодейните колективи в
тези общини.
КАКВО ЩЕ СЕ СТРОИ?
В Босилеград ще се строи
културен дом, за който Репу
бликанската културна общ
ност ще отпусне до 1973 гои
2,043.000 динара
дина
1,021.800 дин. кредит. В Дими
тровград - ремонт на култур

ния дом и построяване на чи
талище. За целта се отпускат
780.000 динара. В Сурдулиш
ка община ще ое строи чита
-лище в Клисура и Божица и
зала за културно-забавен жи
вот в Клисура Републикан
ската културна общност ще
участвува до 1975 година с
870.000 динара. В община Бабушница аце се строи чита
лище и зала в Звонци и за
целта до 1975 година РКО
ще осигури 650.000 динара.
Средствата се дават безвъз
вратно, освен кредититеНА ВСЕКИ ЧОВЕК ПО
КНИГА
До 1975 година читалища
та в общините ще имат тол
кова книги, колкото има жи
тели. Това значи по една кни
га на жител.
Републиканската културна
общност за целта обезпечава
80% от нужните средства, а
комуните ще участвуват с
20%. При същите условия
щ(2 се финансират и филмо
вите, театралните и други
представления, но и приходи
те от входните билети ще
служат за целта.

ФИНАНСИРАНЕ И НА
ФЕСТИВАЛИТЕ
Републиканската култур
на общност ще финансира
фестивали и други културни
манифестации, с които се ук
репва братството и единство
то на народите и народно
стите и междудържавното
сътрудничество. Тук РКО
ще участвува с 50% от раз
носките.
Обаче на заседанието се
изтъкна, че фестивалът в Ди
митровград трябва да полу
чи общонародностен харак
тер, т. е. да обхване показа
на културната дейност и на
другите комуни с население
от българската народност.
В 1972 година за редовна
културна дейност се отпус-

В международната година
на книгата

НОВИ КНИГИ

в

ЧИТАЛИЩЕТО
симович и„ 50 екземпляра от
сборника „Самодейна сцена'
— издание на издателство
„Братство".
наличността
Дори и при
„а 49 квадратни метра, кол

кото сс ползват за книгохрп
нплшцс н читалня, читали
щната библиотека може и
трябва да използва тази пабавка за включваното й в
международната година на

кат по 10 динара на глава от
населението. Димитровград
ще получи 140.000 динара. —
Босилеград 160.000 — Сурду
лица 60.000, — Бабушница
30.000, Прешево 230.000, Буя
новец 210.000 и Медвегя
50.000 динара.
Иначе отпуснати са средст
ва за построяване на култу
рен дом в Прешево, където
РКО ще участвува с 2,743.000
дин. и кредит 1,021.000 дина
ри, за построяване и ремонт
на читалища и зали в Буяно
вашката община 1,800.000 ди
нари и за Медвегя 500.000 ди
нари.
На работническия универ
ситет „Гюро Салай” в Бел
град са отпуснати 25.000 ди
нари за 1972 год. за организи
ране на културния живот на
населението от албанската
народност, което живее в
Белград и за разноските на
фестивала на народите и на
родностите, проведен тази
година в Ковачица 5.000 дин.
Комисията подчерта нуж
дата от излизане на вестни
ци за ромите-цигани и албан
ската народност в Южна Сър
бия. За вестника на ромите
се отпуска аванс от 100.000
динара.
На заседанието бе подчер
тана голямата .роля на изда
телство „Братство" и радио
предаването на български
език за културното развитие
и утвърждаването на българ
ската народност в СР Сър
бия.
Парите за строене на обе
кти и културна дейност об
щността ще отпусне при ус
учаловие че и общините
ствуват със свои пари в р?/мер който ще се определи
с договорите.
М. Величков

кннгата. Защото именно ме
ждународната годнна на кни
гата е удобен случай да се
решат някоя наболели проб
леми на библиотечното дело
в Димитровградско.
Преди всичко, окончател
но трябва да се реши въпро
са с откриването на библи
отечни пунктове в районни
те центрове на комуната. За
сега в някои от тях същест
вуват определен брой ютги,
заключете в шкафове или
пък отстъпени на основните
училища. Ако се открият та
кнва пунктове читалищната
библиотека в града може да
прерасне в централна бнбли
отека, каквато трябваше да
станс преди няколко години,
когато бе приет и закон за
библиотеките.
Разбира со, че сегашният
фонд от около десет хиляди
книги все още не е доста
тъчен, но в началото ще мо
же да задоволи интереса на
читателите.
Ст .Н.
Страшга» У

Съвети за жената

Хармонията на цветовете
ЕДНО от нещата, ко
иго изразяват добрия
вкус, е изборът и пра
на
вилното съчетание с:„
цветовете, нужни за
нашето облекло.
За да ви улесним в
гова отношение, ще по
сочим цветовете, конто хармонично се ком
бинират едни с други.
Бялото се съчетава
успешно с всички цве
тове. Много красива
комбинация е бяло и
розово, елегантно и мо
дерно е съчетанието на
бяло и кафяво, малко
тъжно, но шикозно
стои бяло със сиво, за
млади хора е подходя
що бяло и оранжево,
комбинаКласическа
ция винаги е модерно
бялото и черното.

Жълтото с слънчев
цвят, който добре се
компонцра със синия,
сивия и
виолетовия
кафявия цвят. За препоръчаванс е да не се
комбинира жълто с че
рвено, а също така —
жълто и зелено.
хармонира
Сииьото
отлично е бяло, разов-о, светлозелено, бледонебесно. Не се комбинира със сиво, кафя
во и черно.
Червеното много до
бре се свързва със си
во, бяло, черно, синьо
И виолетово.
Черното се съчетава
много добре с бяло,
оранжево, бежово, ро
зово и със зелено, но
непременно в свежи и
светли оттенъци. Непо
дходяща е комбинация
та на черно с кафяво.

Розовото „ляга” мно
го добре на сиво, бяло
и черно. Възможни са
и комбинациите па ро
зово с жълто и ораиже
во, но в по-м-ска гама.
Зеленото. Светлойелсният цвят се комбинира сполучливо със си
ньо, розово, бежово,
черно и бяло. Избягва
йто много тъмно зеле
ното (маслиново зеле
но), който трудно сс
съчетава с други цветовс.
Кафявото подхожда
за комбинации с небе
сносиньо, розово, бе
жово, жълто и с цяла
та гама на зелени цве
тове.
Като сс съобразявате
с хармоничното съчета
ние на различните цве
тове можете по-успеш
но да комбинирате об
леклото си.

отрови в
КУХНЯТА
ЧГЛЕНИЯТ фасул в сурово състояние съдържа
ЗЕЛЕНИЯТ р *всщсств<> фази„. което се нами
отровното белтъчно
може да увреди на зд/ф.С ... .... ».« яде
р
Сварен, той е напълно безопасен, тъй като
суров.
Р
„ай-мадко 90 градуса отровата се
при температура
се внимава малки ле
унищожава. Много трябва да
ца да не погълнат бобови зърна.

т
КАРТОФИТЕ не винаги са невинна храна.

В

запазва в
зсленит^часг^иГузрслия картоф, концентрираме
в кората и в очичките /там където той пуска кълнона кортофа зелените места и
ве . Ако при беленето
кълновете не се изчистят добре или пък картофите
необелени
и
въпреки малко стипчивия им
сс варят
вкус се ядат в по-голямо количество, могат да преди
звикат неразположение, главоболие, болки в черния
дроб. Много рядко в такива случаи хората се досе
щат, че причината за това са картофите. Ето защо
картофите трябва да се държат на тъмно място и
опасните им части да ое отстранят преди употреба.

Статистика

Дума—две за овчото месо
ЕДНО ВРЕМЕ, преди около стотина
години, нашите предтечи имали доста ов
це и търговията се насочвала главно към
Царйград. Угоени овни и овце есенно
време изкарвали в Стара планина и по
билото ги карали „паском” към Цари
град. По-точно вървели по билото на
планината все до черноморския бряг, а
оттаК! по Странджа планина и Одринско поле стигали до Цариград за около
едш4 месец. Сега нямаме толкова много
овце, но явлението е общосветовно. Тър
сенето е по-голямо от предлагането.
И днес страните към Турция и нататък са големи потребители на овчото
месб, но и европейците не са по-долу.
Европеецът предпочита свинско и телеш
ко !Йесо, но все пак консумира и овчо
то, Ъ европейското производство не сти
га. |
Статистиците ни казват следното:
Годишното производство на овчо ме
со в Европа не надминава един милиард
килограма, а това е само десет на сто
от производството на свинско месо. За
това и днес значителна част от световна
та продукция на овчо месо се консумира
в европейските страни.
Най-много овчо месо се внася в
Англия, а след нея в Гърция, Франция и

Италия. От извъневропейските страни
--| месо Америка (около 60 ми
внасят овчо
лиона килограма годишно) и Канада (око
ло 15 милиона килограма). Япония съ
що внася около 34 милиона килограма.
Кой изнася овчо месо, ще се запитате.
Най-голямо количество изнасят Ав
стралия и Нова Зеландия, но след тях са
Ирландия, наша Югославия и Турция.
Също така и България постоянно увели
чава своя износ на овчо месо и на живи
овце.
Ето и планове за производството на
овчо месо в Европа. В 1975 година про
дукцията ще възлезе на около 200 мили
она килограма, но това няма да стигне
на Европа и дефицитът ще се наваксва
с вност от други страни. Англия, която
не влиза в тези сметки ще произвежда
в 1975 година около 370 милиона кило
грама, но потребелението ще иска поч
ти двойно по вече такова месо.
Един извод може леко да се напра
ви. Увеличаването на стадата овце ни
как няма да е риск, защото винаги ще
има пазар за продукцията на овчо ме
со и на млечни произведения.

ЧЕРНАТА РЯПА съдържа гликозид, който отделя съдържащо сяра етерично масло и придава спе
цифична миризма на ряпата. Консумацията на^ поголеми количества ряпа може да предизвика болки в черния дроб, замазване и др. Сокът от три до
четири черни репи може да предизвика болестни
явления.

Някои ГЪБИ са силно отровни в сурово състо
яние. Ето защо светещата пънчушка, мечото ухо,
орешарката и някои видове манатарка трябва да се
варят грижливо. Признаци на отравяне могат да се
появят и при употреба на алкохол, ако преди това
сме яли гъби, особено от групата на чернилката.
При разпадането на алкохола в кръвта се получава
вредният ацеталдехид, който предизвиква отравяне.
КАНЕЛА, КАРАНФИЛ, МУСКАТ, ЧЕРЕН ПИ-

ПЕР трябва да се употребяват умерено. Етеречните
масла, които им придават специфичния аромат, за
силват апетита и секрецията на стомашния сок, но
в големи количества те могат да увредят на здра
вето.

м. н. н.
ЧЕТИВО ЗА ШОФЬОРА

ЛВА КЛОНА от обществем живот наред с много
ния
други растат напористо и
все по-осезателно се преси*
наука и
чат: лекарствената
промишленост и автотранпресичане
Това
спортът.
не
винапътищата
на
ги е безопасно. За 4—6°/о от
автокатастрофищ ^Европа
са виновни
Най-напред това са нарко
тиците: морфин, опиум и
морфиноподобните — лидол,
долантин и др. Те подтискат
съзнанието, рефлексите, спо
собността за реагиране, намаляват мускулния тонус.
След прилагането на нарко*
тин шофьорът през първите
6 часа в никакъв случай не
бива да шофрира. През след
ващите 18 часа също не е
желателно да шофрира.
Следват седативните (ус
покояващите) и сънотворни
те лекарства.
Возачът на моторно прево
зно средство, подтиснат от
бромовите соли, които е взел
Страница

ЛЕКАРСТВА И ШОФИРАНЕ
при пътуване, може да заси не засягат съзнанието и интелекта, но променят психо*
ли до опасни размери това
физичните реакции. Най-сил
си състояние. Сънотворни
но действуващи са т.н. невсредства — лимунал, хаксаролептици — резерпин (сердорм и др. — се вземат от
пазил)
и др.
хората без лекарско предпи
Успокояващите са още по*
сание. За шофиращите това
неизвестни: мепробамат, лине е безопасно. Действието
на повечето от тях продъл бриум, инсидон.
Общо взето тези медикаме
жава и на следващия ден,
нти могат да предизвикат ко
намалявайки своевременно
лапс, сънливост, отпадналост
стта на рефлексите. Ако е
и мудност, дори треперене
съвсем наложително, добре
е те да се вземат по-рано ве на крайниците, зрителни сму
чер — преди лягане или вед щения, често привидно пия
нага след вечеря.
нство. Те усилват действие
Към третата група принад то на алкохола. Забавят реф
лежат модерните средства
лексите.
за лекуване на нервните и
Активиращите централна
психични заболявания. Те
та нервна система медика-

менти — тофранил, психофо
рин, люцидрил — могат да
доведат до свръхвъзбуда, за
губа на координации, преу
мора.
Подобно е и действието на
кофеина, кафето и чаят, ако
е предозиран, оообено при
индивидуална непоносимост.
Диабетикът, лекуващ се с
инсулин или с таблетки и
чувствуващ се добре, може
спокойно да управлява своя
та кола.
Антихистаминните и антиалергичните средства ахистамин, синопен, алергозапин,
които се вземат при астма.

сенна хрема, копривна трес
ка, изриви след различни
храни, могат да се приемат
само вечер от шофриращитс. Те предизвикват сънли
вост, отпуснатост, забавени
реакции.
Медикаментите против по
връщане при пътуване са са
мо за пътниците, в никакъв
случай не и за шофьорите.
Практически най-сериозен
проблем са лекарствата за
лекуване на хипертонията:
резерпин и др. Те могат да
доведат до остро спадане на
кръвното налягане по време
на път, до тежки мозъчни и
сърдечни нарушения.
Аналгетичните (болкоуспо
кояващи) средства от рода
на аналгина, ацетизала, пи*
рамидона, фенанетина и др.
не са опасни.
.БРАТСТВО
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Съвети на лекаря

Мигрена

ГЛАВОБОЛИЕТО с МНОГО
често явление, но причините
му даже у едни и същи хо
ра са различни в различни
моменти от живота им. По
някога то е свързано със за
боляване на мозъка, с възпаление на мозъчните ципи,
с инфекциозни заболявания
или заболявания, предизвика
ни от отравяне. В други слу
чаи болките в главата представляват самостоятелно за
боляване. Това е и мигрена
та. Не рядко тя се появява
в периода на полово съзрява
не. Характерно е, че най-че
сто се среща при жените на
средна възраст и обикно
вено изчезва към 40—50 го
дини.

При страдащите от мигре
на главоболието се повтаря
периодически и не започва
изведнъж. Малко преди при
стъпа настроението на бол
ния се променя, той започва
да нервничи, трудно съсредо
точава вниманието си, става
сънлив. Тези нарушения про
дължават от няколко часа
до 1—2 дни. В това време
някои кръвоносни съдове в
мозъка се стесняват и клет
ките в мозъчните области не
получават достатъчно хра
на. Тогава, като че ли без
всякаква причина, за кратко
време се понижава зрение
то, ръцете и краката се вдър
вяват, забелязва се отпадна
лост, загуба на апетит, гово
рът се затруднява, а в очи
те пробягват светещи точки
и линии. Това е предупреждание, че след 20—30 минути
ще настъпи силен пристъп
на главоболие. Какво преди
звиква пристъпът? Продължи
телното стоене на слънце, в
горещо и душно помещение,
преумора, злоупотреба с ал
кохол, неправилно хранене.
При жените мигрената чес
то започва през менструал
ния период. Пристъпът на
мигрената може да се пре
дотврати, като се взема ча
ша горещ силен чай или кафе, с почивка в тиха затоп
лена стая и с лекарства, пре
дписани от лекар.
При мигрена болката се
появява в слепоочната и чел

»Цъфти«

ПЕВИЦА

ДОДА ЦАНА

ната област, а след това об
хваща половината глава и
много рядко — цялата. Свет
лината дразни човека, той
не може да понася и наймалкия шум. Могат да се по
явяват неприятни усещания
в сърцето, лицето побледня
ва, по-рядко почервенява, по
кожата избива пот. Ярката
светлина, острата миризма и
силният шум, най-малкото
умствено напрежение или
раздразнение усилват болката.
До следващия пристъп бо
лният се чувствува здрав.
През този период, по указа
ние на лекаря, може да се
провежда профилактично ле
чение. Вземат се лекарства,
които укрепват нервно-съдо
вата система. В някои слу
чаи лекуването на жлъчка
та и черния дроб, на жлези
те с вътрешна секреция по
магат на болния да се изба
ви от мигрената. Много по
лезни са ваната и душът, а
също така и приемането на
лекарства с помощта на гал
ваничен ток.
Страдащите от мигрена тря
бва строго да спазват прави
лен дневен режим с редува
не на труд и почивка. Да се
предотврати мигренния при
стъп помагат утринната гим
на
измиването
настика,
кръста с вода със стайна тем
пература. Не трябва да се за
бравя, че редовното хранене
е от особено значение за пре
дотвратяване на главоболието. Ежедневните разходки
са много полезни, особено
за хората на умствения труд
Нужно е да се избягва също
така прякото излагане на слъ
нчевите лъчи. Никотинът от
цигарите предизвиква стесня
ване на кръвоносните съдо
ве, а алкохолът отначало пре
дизвиква разширение, а покъсно — силно стеснение.
При мигренния пристъп е
нужен покой и тишина. Челото трябва да се пристегне
с кърпа, а между лопатките
или на кръста да се постави
властир със синап. Краката
да се потопят в гореща вода.
Проф. М. Г. Голделман

Спорт
След пролетния сезон

Свобода“ на шесто място
състезания
Тазгодишните
по баскетбол и хандбал отбо
рите в Димитровград завър
шиха през миналата седмица.
Баскетболистите на „Свобода“ заеха шесто място ме
жду единадесетте отбора, съ
стезаващи се в централната
сръбска дивизия. От десет;
срещи в пролепшя сезон спе
челиха пет, а в пет срещи бя
ха победени.
Ако се спрем върху мина
лия сезон, ще забележим, че
отборът на „Свобода" спече
ли срещите, които се игра
ха на домашен терен, а бяха
победени като гости. Успе
хът, който постигнаха баске
тболистите с среден. Но то-

- ги еи член нм
рлбот/м
аммр върв и ся -

ва можем да кажем само
ако наблюдаваме работите
бегло. Но ако извършим един по сериозен анализ, ще
забележим, че успехът на ба
скетболистите, преди всичко
на треньора Васил Милев,
заслужава всяка похвала.
Като казваме това, имаме
пред вид факта, че средна
та старост на отбора е око
ло осемнадесет години. Тук
са най-много гимназисти от
15—19 годшш, конто под ръ
ководството на Милев, отда
вна са направили първите
крачки в тази игра и чакат
момент да се потвърдят на
спортната арена. Като се
■има пред вид техният смисъл, ентусиазъм, преднепознцни и техническите нодготов
ки, баскетболът в Димитров
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град ще има отбор, който
ще може да се представи на
всяко спортно поле и в поголяма дивизия от сегашната.

А. Д.
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БРАТСТВО
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Археологически изследвания в Димитровградско

КАКВО СЕ КРИЕ
В »АНТАНАС?
— ЛЕГЕНДАТА СТАВА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ
АРХЕОЛОГОЧЕСКАТА ГРУ
ПА при Центъра за култура
и забава в Димитровград в
състав Сретен Иго в, Чедомир Николов, Велин Тодо
ров, Васил Тодоров и дирек
торът на Домът Синнша Не
йков започнаха изследване
на църквището в м. „Антанас” между селата Брайков
ци и Каменица, недалеч от
пътя Пирот — Д. Криводол.
Изследването е в рамките
на плана за археологически
проучвания на Димитровград
ската община. Носи се пре
данието, че в местността „Ан
танас” има под земята стара
черква. Легендата говори, че
черквата в „Антанас” е от
ранохристнянскня период, че
е разрушена от нашествени
ци. Черквата била строена
по подобие на първите рим
ски катакомбн под земята.
По-нататък, се казва че след
разрушаването й инвентарът
бил закопан 400 м. запад
но от манастира в един кладенац.
С такива оскъдни сведения
започна изследването на цър
квшцето при „Антанас“ И
първите разкопки потвър
диха легендата. Археолозите
любители с помощта на седемдесетпетгодишния Елен
ко Цветков от Брайковци на
24 т. м. започнаха работата
и откриха остатъци на стар
строеж от бигоров камък,
който според местните хора,
бил докаран от с. Славиня.
Първите два изкопани камъ-

ка величина 0.60x0.40 м. из
глежда са част от олтарната
част на храма. Тъй като мя
стото е твърде недостъпно,
групата спря работа, докато
се сондира терена н се създадат условия за нормална
работа. Също така ще се за
почнат изследвания на кладе
неца където, според легенда
та .били съхранени вещите
на манастира.

С. Игов, С. Нейков и В.
Тодоров
Сега се поставя въпрос: ка
кво крие „Антанас”?
Първите находки потвърди
ха легендата, че тук е съще
ствувал манастир. От кой пе
риод е той, към коя култура
принадлежи, ще покажат по
изследвания.
нататъшните
Може обаче да се предполо
жи, че манастирът е от вре

мето, когато започ!
вого разпространен!
стнянството на Ба
полуостров, още в I
времето когато пр
ските племена прие
тняиство в тези кр
това може да вярв;
то в близката окол
Висок в София, Пи
Паланка (Ремизияш
и Звонцн съществую
хии. Манастирът щ
нас” може да бъде
в този период, а ]
по време на нахл
на хуните или при
на славяните. Въз»
да е разрушен по
турците. Трябва да
че манастирът не е
яван както манастирите при
Болевдол (XII в.), Поганово
и Т. Одоровци (Х/У в.) защото сигурно и той щеше
да се запази както тези мана
стари или при срутване щя
ха да се запазят остатъци
над земята.
Всичко това засега е предпо
ложение. По-нататъшните из
следвания ще покажат как
во се крие в „Антанас“. Бъ
дещите изследвания ще бъ
дат скромен принос към из
следване на миналото на Ви
сок.

— Ето, тук някъде е бунарът където
инвентарът на манастира
Надяваме се, че ентусиаз
мът на археолозите-любите
ли от Димитровград на те
хния предприемчив дирек-

е

закопан

тор Синиша Нейков няма да
спре а ще се овенчае с ус
пех.
Б. Николов

3а
о

Е5
В
Ю

X

I

X

в
о

и

Изатовският манастир разрушен преди 30
години
Дядо Еленко:
— Още когато бях млад
знаех че тук има нещо

недостатъчно проучен
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